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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 4 de JULHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, e
considerando os termos do Processo nº 2022/5256452,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com o art. 6º da lei Estadual nº. 7.215, de 
3 de novembro de 2008, cÂNdido Garcia NETo do cargo em comissão 
de diretor, com lotação na fundação Paraense de radiodifusão – fUNTEl-
Pa, a contar de 1º de maio de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 dE JUlHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 4 de JULHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, e
considerando os termos do Processo nº 2022/5256452,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com o art. 6º da lei Estadual nº. 7.215, de 
3 de novembro de 2008, HarYNNa GoMES dE araÚJo rEiS para exercer 
o cargo em comissão de diretor, com lotação na fundação Paraense de 
radiodifusão – fUNTElPa, a contar de 1º de maio de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 dE JUlHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
TYENaY dE SoUSa TaVarES do cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 4 dE JUlHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
MariaNa rodriGUES dE SoUZa oliVEira para exercer o cargo em co-
missão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 4 dE JUlHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 823994

d e c r e t o Nº 2474, de 4 de JULHo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 10.115.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 10.115.000,00 (dez Milhões, cento e 
Quinze Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038421 - SEcUlT 0101 335041 200.000,00
181011412212978338 - SEJUdH 0101 339014 350.000,00
181011412212978338 - SEJUdH 0101 339039 50.000,00
181011442215008225 - SEJUdH 0101 335041 3.000.000,00
181011442215008799 - SEJUdH 0101 335041 50.000,00
181011442215008814 - SEJUdH 0101 335041 1.000.000,00
181011442215008820 - SEJUdH 0101 335041 2.500.000,00
281010460814918715 - NGPr 0101 339030 10.000,00
281010460814918715 - NGPr 0101 449052 2.855.000,00
901011030115078874 - fES 0101 334181 100.000,00

ToTal 10.115.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

171022884500003066 - Enc. SEfa 0101 459065 1.000.000,00

842020927200019026 - fiNaNPrEV 0101 319001 2.715.000,00

842020927200019026 - fiNaNPrEV 0101 319003 6.400.000,00

ToTal 10.115.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de julho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 2475, de 4 de JULHo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 1.600.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.600.000,00 (Hum Milhão, Seiscen-
tos Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

802010412212978338 - arcoN 0661 339033 200.000,00

802010412212978338 - arcoN 0661 339037 850.000,00

802010412212978338 - arcoN 0661 339039 550.000,00

ToTal 1.600.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de julho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 823989

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 33/2022-ccG/Pa
oBJETo: contratação de empresa para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Grá-
ficoS, para atendimento das necessidades da casa civil da Governadoria 
do Estado do Pará.
fUNdaMENTo: art. 24, inciso XVi da lei federal nº 8.666/93..
aSSiNaTUra: 04/07/2022.
Valor: r$ 990,00 (novecentos e noventa reais)
ViGÊNcia: 04/07/2022 a 03/07/2023.
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030, ação: 213476;
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: iMPrENSa oficial do ESTado – ioEPa, inscrita no cNPJ 
sob o n°04.835.476/0001-01.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 823540
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 17/2022-ccG/Pa
ProcESSo Nº: 2022/747.408
OBJETO: Aquisição de materiais gráficos, para atendimento das necessida-
des da casa civil da Governadoria do Estado do Pará.
coNTraTado: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará - ioEPa, inscrita 
no cNPJ sob o n°.04.835.476/0001-01.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado do Pará, 
inscrita no cNPJ sob o nº 07.730.458/0001-45.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, XVi da lei 8.666/93.
Valor: r$ 990,00 (novecentos e noventa reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 213476;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
raTificaÇÃo dE diSPENSa
ato: 17
data: 01/07/2022
Numero da dispensa: 17/2022-ccG/Pa
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil/Pa

Protocolo: 823536

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1.138/2022-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 processo nº  2022/835449,  de 01/07/2022 ;
rESolVE:
i – coNcEdEr a servidora PaTriccia HEiTMaNN ElErES, id. funcional 
nº 5958137/ 1, cPf nº 646.668.242-00, ocupante do cargo de diretora de 
cerimonial, lotada  na diretoria de cerimonial, Suprimento de fundos no 
valor de r$ 1.000,00 (Hum mil reais), para atender despesas de pequeno 
vulto, na Diretoria de Cerimonial, o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)

0412212978338 0101 339030 1.000,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 04 de julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 823662

diÁria
.

Portaria Nº 1135/2022-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° 2022/834285, de 30 de junho 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 MaraPaNiM ( alGodoal)/Pa, no período de 30/06 a 01/07/2022.

servidor objetivo
flaVio BraNdÃo da SilVa, cPf 393.820.012-04, matrícula funcional 
nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor da 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, 04 de Julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1136/2022-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° 2022/834322, de 30 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
BarcarENa/Pa, no dia 30/06/2022.

servidor objetivo
MaUro SErGio MEScoUTo da SilVa, cPf 179.699.132-53, 

matrícula funcional nº 5950873/2, ocupante do cargo de assessor 
administrativo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria cerimonial, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.137/2022-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° 2022/839626, de 01 de julho 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 SaliNoPÓliS/Pa, no período de 01 a 02/07/2022.

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 pública do Governo do Estado, 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, 4 de julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1139/2022-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° 2022/839980, de 01 de julho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 01 a 02/07/2022.

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

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE JUlHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1140/2022-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° 2022/839673 de 01 de julho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 01 a 02/07/2022.

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 pública do Governo do Estado, no 
referido município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE JUlHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1141/2022-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° 2022/840002, de 01 de julho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa, no dia 01/07/2022.

colaborador objetivo
roSENildo daVid TriNdadE fErrEira, cPf 796.936.282-

68.
cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na agenda 

pública do Governo do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE JUlHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES                                         
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 1142/2022-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° 2022/840015, de 01 de julho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de SaliNÓPoliS/Pa, no dia 01/07/2022.

colaborador objetivo

faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15. cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na agenda 
pública do Governo do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE JUlHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES                                         
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1143/2022-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° 2022/841580, de 04 de julho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 05 a 07/07/2022.

servidor objetivo

MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 29425131287, matrícula 
funcional nº 5046912/ 4, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE JUlHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 823661
Portaria Nº 1144/2022-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° 2022/839870, de 1 de julho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 01 a 02/07/2022.

servidor objetivo
adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

Eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1145/2022-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° 2022/839920, de 01 de julho 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 01 a 02/07/2022.

servidor objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a 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, 04 de Julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1146/2022-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° 2022/834342, de 30 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ aÇÚ/Pa, no período de 30/06 a 01/07/2022.

servidor objetivo
aUGUSTo cEZar coElHo coSTa, cPf 648.935.962-68, matrícu-
la funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, lotado 

na coordenadoria de Transportes.

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, 4 de julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 823905

FÉrias
.

Portaria N°. 1.124/2022-crG, de 01 de Julho de 2022.                           
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
rESolVE:  
Tornar sem efeito, a PorTaria Nº 941/2022-ccG, de 10 de Junho de 2022, 
publicada no doE nº 35.009, de 15/06/2022, que concedeu 15 (QUiNZE) 
dias de férias à servidora THaiS criSTiNa da SilVa GaSPar, identidade 
funcional nº 73504227/2.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de Julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 1.128/2022 - crG, de 01 de Julho de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  o  art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto nº. 1.462 de 12 de abril de 2021;
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2022/837776, de 01/07/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (QUiNZE) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

73504028/3 SaraH GEiSE ViaNa QUEiroZ doS SaNToS 07/02/2021 a 
06/02/2022

04/07/2022 a 
18/07/2022

 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de Julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 823416

Portaria Nº 1147/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/834308, de 30 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa, no período de 30/06 a 01/07/2022.

servidor objetivo
NEWToN araGÃo dE MENEZES JÚNior, cPf 173.472.892-20, matrícula 
funcional nº 54183744/3, ocupante do cargo de assistente operacional ii, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 04 dE JUlHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1148/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
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coNSidEraNdo o processo n° 2022/839887, de 01 de julho 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 01 a 02/07/2022.

servidor objetivo
Mário cHaVES TriNdadE, cPf 175.638.362-68, matrícula 

funcional nº 36293/2, cargo Braçal, lotação 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, 04 dE JUlHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1149/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/843110, de 04 de julho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de Eldorado doS caraJáS/ SaPUcaia/ XiNGUara e rio Maria/Pa, no 
período de 04 a 08/07/2022.

servidor objetivo
daNiEl PErEira dE Sá, matrícula funcional nº 6312799/ 3, cPf 

374.807.662-20, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraordinária 
de Produção.

realizar agenda institucional da Secretaria 
Extraordinária de Produção, nos referidos 

municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 04 dE JUlHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 823988

Portaria Nº 873/2022- ccG, de 4 de JULHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos dos Processos 2022/843383,
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/Belém/Santarém, no 
período de 5 a 8 de julho de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 
concedendo para tanto 3 e ½  (três e meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 874/2022- ccG, de 4 de JULHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/843507,
r E S o l V E:
autorizar HiGo lEoNardo lacErda dE SoUSa, Secretário adjunto do 
centro regional de Governo do Baixo amazonas, a viajar no trecho San-
tarém/Belém/ Santarém, no período de 5 a 8 de julho de 2022, a fim de 
cumprir agenda institucional, concedendo para tanto 3 e ½ (três e meia) 
diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 875/2022- ccG, de 4 de JULHo 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//813326,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, Márcio adriaNo da coSTa caValcaNTE do cargo 
em comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Polícia civil, a contar de 5 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 876/2022- ccG, de 4 de JULHo 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. 2022/834247,

r E S o l V E:
i. exonerar fraNciSca alVES BarroS do cargo em comissão de Gerente 
de contra-inteligência, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º de julho 
de 2022.
ii. nomear THiaGo SaNToS dE liMa para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de contra-inteligência, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º 
de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 877/2022- ccG, de 4 de JULHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado EM EXErcÍcio, 
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. 2022/834203,
r E S o l V E:
exonerar adilSoN BarBoSa da SilVa do cargo em comissão de assessor de 
Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da Governa-
doria do Estado, a contar de 29 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 878/2022- ccG, de 4 de JULHo 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. 2022/834203,
r E S o l V E:
exonerar MicHEl NEVES GoNÇalVES do cargo em comissão de assessor 
operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da Go-
vernadoria do Estado, a contar de 29 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 879/2022- ccG, de 4 de JULHo 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. 2022/834203,
r E S o l V E:
exonerar aNdrÉ coSTa carValHo do cargo em comissão de assessor 
operacional ii, código GEP-daS-012.3, com lotação na casa Militar da Go-
vernadoria do Estado, a contar de 29 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 880/2022- ccG, de 4 de JULHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 
2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/837988,
r E S o l V E:
i. exonerar ricardo SoUZa E caSTro do cargo em comissão de assisten-
te de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear EdUardo aUGUSTo rodriGUES para exercer o cargo em co-
missão de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 881/2022- ccG, de 4 de JULHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 
2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/837988,
r E S o l V E:
i. exonerar Maria JoSÉ SaNToS dE liMa dE SoUZa do cargo em comissão 
de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear JUliaNa criSTiNa dE SoUZa SaNToS para exercer o cargo em 
comissão de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 882/2022- ccG, de 4 de JULHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 
2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/837988,
r E S o l V E:
i. exonerar JUliaNa criSTiNa dE SoUZa SaNToS do cargo em comissão 
de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear Maria JoSÉ SaNToS dE liMa dE SoUZa para exercer o cargo 
em comissão de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, 
com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 883/2022- ccG, de 4 de JULHo de 2022
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 
2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/838763,
r E S o l V E:
i. exonerar EliSElMa KEllEM BaNdEira PicaNÇo do cargo em comissão 
de coordenador de documentação e arquivo, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Turismo, a contar de 30 de junho de 2022.
ii. nomear alEX dE oliVEira PalHETa para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de documentação e arquivo, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Turismo, a contar de 1° de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE JUlHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 823995

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 691/2022 – di/cMG, 
de 04 de JULHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Barcarena/Pa; 
Período: 29 a 30/06/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);
Servidores: TEN cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2, cB 
PM alécio fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 692/2022 – di/cMG, 
de 04 de JULHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destinos: São João de Pirabas/Pa e Salinópolis/Pa; 
Período: 01 a 02/07/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);
Servidores: TEN cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2, cB 
PM alécio fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 693/2022 – di/cMG, 
de 04 de JULHo de 2022

objetivo: Em complementação a Portaria nº 617/2022 – di/cMG, desem-
penhar funções administrativas inerentes ao Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino Salinópolis/Pa; 
Período: 30/06/2022 a 03/07/2022;
Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação);
Servidores: alcirene Santiago Vilhena, Mf nº 5949376/2, Eline Maria Bote-
lho coutinho, Mf nº 5910649/3;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 694/2022 – di/cMG, 
de 04 de JULHo de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino Salinópolis/Pa; 
Período: 01 a 02/07/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação);
Servidor: Helbert angelo de Souza freitas, Mf nº 5962945/1;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 695/2022 – di/cMG, 
de 04 de JULHo de 2022

objetivo: Em complementação a Portaria nº 664/2022 – di/cMG, a serviço 
do Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino Santarém/Pa; 
Período: 29 a 30/06/2022;
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) 1,0 (pousada);
Servidores: 1º TEN QoPM frederico Silva das Mercês, Mf nº 5902298/2, 3º 
SGT PM Jefferson Patrick Ferreira Dias, MF nº 57199690/2, CB PM Danylo 
christian Gonçalves da conceição, Mf nº 4218905/2;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 696/2022 – di/cMG, 
de 04 de JULHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino São Paulo/SP; 
Período: 05 a 08/07/2022;
Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação);
Servidor: MaJ QoPM rubens alan da costa Barros, Mf nº 57198361/2;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 697/2022 – di/cMG, 
de 04 de JULHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 02 a 04/07/2022;
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);
Servidor: TEN cEl QoPM Jorge fabrício dos Santos, Mf nº 5788285/4;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 698/2022 – di/cMG, 
de 04 de JULHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 02 a 04/07/2022;
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);
Servidor: cB PM Wendell Matheus dutra lima, Mf nº 4219891/3;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 823985

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 078/2021-GaB, de 04 de julho de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e os autos do processo nº 
2022/421918;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 991, de 24 de agosto de 2020 no 
capítulo Xii, acerca das disposições para aquisição de combustível, no art. 26º.
rESolVE:
i - dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para atuarem como Ges-
tor de Frota e Equipe de Apoio/Perfil Consulta, junto a (NOMENCLATURA 
do ÓrGÃo), no Sistema de Gestão de abastecimento da frota de Veículos 
Oficiais do Estado.

dados dos serVidores PerFiL carGo

Nome completo: lecilene Tavares de azevedo
cPf: 228.987.192-34

Matrícula: 57213146/5
E-mail: lecilene.azevedo@age.pa.gov.br
Telefone comercial: (91) 93239-64-85

 
Gestor de frota

 
assessor Superior

Nome completo: Joao augusto Barbosa Tavares
cPf: 105.026.532-72

Matrícula: 51855698/5
E-mail: joao.tavares@age.pa.gov.br

Telefone comercial: (91) 93239-64-85

 
Equipe de apoio

 

 
Secretário de Gabinete

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 823380
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secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria N°. 0643/2022-daF/sePLad, de 04 de JULHo 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 Processo n°2022/839316,
r E S o l V E:
i-rEVoGar, a contar de 01.07.2022, a Portaria nº. 462/2022-daf/SEPlad 
de 30.05.2022, publicada no doE nº. 34.990 de 01.06.2022 que desig-
nou a servidora GiSEllE alVES GUErra, id. funcional nº. 57196992/1, 
ocupante do cargo de assistente de Gestão B/diretor, para responder pela 
diretoria de Gestão do Patrimônio, a contar de 01.06.2022, até ulterior 
deliberação.
ii-dESiGNar o servidor JoSE Maria SardiNHa JUNior, id. funcional 
nº. 55587306/1, ocupante do cargo de analista de infraestrutura B, para 
responder pela diretoria de Gestão do Patrimônio, a contar de 01.07.2022, 
até ulterior deliberação.
iii-os efeitos desta Portaria retroagirão a contar de 01/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
JUlHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 823774

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 11/2022 – sePLad/daF
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo – SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-
01, e a empresa E B cardoSo - EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
34.849.836/0001-87.
do oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo 
e atividades auxiliares relacionados aos serviços de limpeza, para atendi-
mento das demandas presentes no prédio da SEPlad doca e dos serviços 
de artífice e carregadores, para apoio logístico dos espaços sob responsa-
bilidade do Órgão na região Metropolitana de Belém - rMB.
DA JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pelo nexo efetivo 
entre o inciso iV, do art. 24 da lei nº 8.666/93, com base no Processo nº 
2022/644568 e o contrato nº 31/2022-SEPlad/daf, a natureza da empre-
sa E B cardoSo - EirEli, e o objeto contratado.
do fUNdaMENTo lEGal: o presente contrato decorre da dispensa de 
licitação nº 11/2021 – SEPlad/daf, com fundamento no inciso iV, do art. 
24, da lei federal 8.666/93.
Valor GloBal: r$ 355.503,24 (trezentos e cinquenta e cinco mil, qui-
nhentos e três reais e vinte e quatro centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 33.90.37 – locação de Mão-de-obra
Valor Mensal: r$ 59.250,54
Valor por 6 meses: r$ 355.503,24
fonte: 0101006360
origem dos recursos: Tesouro Estadual
data da assinatura eletrônica: 30/06/2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 823607

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa
Considerando as justificativas apresentadas e com fundamento no inciso 
iV, do art. 24 da lei nº 8.666/1993 e levando-se em consideração os ter-
mos da Manifestação Jurídica nº 312/2022 – cJUr/SEPlad e do despacho 
– cJUr/SEPlad, constante no Processo nº 2022/644568, por exigência do 
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, resolvo ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº 11/2022.
data da assinatura eletrônica: 30/06/2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 823608

FÉrias
.

Portaria Nº 642/2022-daF/sePLad, de 04 de JULHo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,

coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/839321 de 
01/07/2022.
rESolVE:
TraNSfErir, de 18/07/2022 a 01/08/2022 para 19/07/2022 a 02/08/2022, 
por necessidade de serviço, o período de férias concedido, através da Por-
taria nº.533/2022-daf/SEPlad de 09/06/2022, publicado no doE nº. 
35.004 de 10/06/2022, ao servidor VaNilSoN caMPoS aNdradE id. fun-
cional nº 5925048/2, ocupante do cargo de assessor Técnico ii, lo tado na 
coordenadoria de redes internas – cori/dTi/SEPlad
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
JUlHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 823611
Portaria Nº 637/2022-daF/sePLad, de 01 de JULHo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/828786 de 30/06/2022.
rESolVE:
TraNSfErir, de 04/07/2022 a 13/07/2022 para 06/07/2022 a 
15/07/2022, por necessidade de serviço, o período de férias concedido, 
através da Portaria nº.524/2022-daf/SEPlad de 09/06/2022, publicado 
no doE nº. 35.004 de 10/06/2022, à servidora MildrEd liMa PiTMaN dE 
oliVEira id. funcional nº 55587300/1, ocupante do cargo de consultor 
Jurídico do Estado, lo tada na consultoria Jurídica – cJUr/SEPlad
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUlHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 823462
Portaria Nº 641/2022-daF/sePLad, de 04 de JULHo 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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/818756 de 29/06/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 01/07/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 441/2022 – daf/
SEPlad de 26/05/2022, publicada no doE nº.34.985 de 27/05/2022, ao 
servidor PaUlo ErNESTo dE oliVEira loPES dE SoUZa, id. funcional nº 
5946783/1, ocupante do cargo de assessor, lotado no Gabinete / SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
JUlHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 823496
tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor 
Órgão: Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
ato: Termo de distrato 
Servidor: roBSoN da SilVa fErNaNdES
função: Técnico em Gestão de infraestrutura – Engenharia civil
id. funcional nº 5933862/2
distratar a contar de 30.06.2022
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor 
Órgão: Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
ato: Termo de distrato 
Servidor: EliElSoN oliVEira dE SoUSa
função: Técnico em Gestão de infraestrutura – Engenharia civil
id. funcional nº 57211573/3
distratar a contar de 30.06.2022
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor 
Órgão: Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
ato: Termo de distrato 
Servidor: JoSYNEY da SilVa SaNToS
função: Técnico em Gestão de infraestrutura – Engenharia civil
id. funcional nº 5956026/1
distratar a contar de 30.06.2022
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 823983
retiFicaÇÃo N° 28/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto n° 2456, de 28/06/2022, publicado no d.o.e n° 35.025, 
de 28/06/2022
oNde se LÊ:
art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto...
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cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

761010842215008818 – SEac
842020927200019026 – fiNaNPrEV
842020927200019027 - fiNaNPrEV
842020927200019027 - fiNaNPrEV

0101
0101
0101
0101

449051
319003
319001
319011

17.604.425,30
6.765.467,44
42.089.029,62
2.885.542,00

Leia-se:
art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

761010842215008818 – SEac
842020927200019026 – fiNaNPrEV
842020927200019027 – fiNaNPrEV

0101
0101
0101

449051
319003
319001

15.000.000,00
21.081.774,27
33.262.690,09

Portaria Nº 220, de 4 de JULHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 2475, de 04/02/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 220, de 4 de JULHo de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPr

investimentos 0,00 0,00 2.855.000,00 0,00 2.855.000,00

Equipamentos e Ma-
terial Permanente

 0101 0,00 0,00 2.855.000,00 0,00 2.855.000,00

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

arcoN

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

contrato Estimativo

 0661 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

contrato Global

 0661 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

PolÍTica Social

fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

SEJUdH

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00

contrato Estimativo

 0101 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEcUlT

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 2.865.000,00 0,00 2.865.000,00

NGPr
 0101 0,00 0,00 2.865.000,00 0,00 2.865.000,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00

SEJUdH
 0101 0,00 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00

cultura 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
SEcUlT

 0101 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Manutenção da 

Gestão 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

arcoN
 0661 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

SEJUdH
 0101 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

Saúde 0,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
fES
 0101 0,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - 

rEcUrSoS 
ordiNarioS                                         

0,00 0,00 10.145.000,00 0,00 10.145.000,00

0661 - recursos 
Próprios 

diretamente 
arrecadado pela 
administração 

indireta

0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

ToTal 0,00 0,00 11.745.000,00 0,00 11.745.000,00

Portaria Nº 221, de 4 de JULHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 285.852,67 (duzentos e oitenta e cinco Mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e Sessenta e Sete centavos), a quota 
do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 221, de 4 de JULHo de 2022

Área/UNidade or-
ÇaMeNtÁria/GrUPo 
de desPesa/sUBGrU-

Po de desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
investimentos 0,00 285.852,67 0,00 0,00 285.852,67

outras despesa de 
investimentos

 0306 0,00 285.852,67 0,00 0,00 285.852,67

ProGraMa/orGÃo FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
agricultura, Pecuária, 
Pesca e aquicultura 0,00 285.852,67 0,00 0,00 285.852,67

SEdaP
 0306 0,00 285.852,67 0,00 0,00 285.852,67

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0306 - recursos Provenientes de Transferên-

cias - convênios e outros 0,00 285.852,67 0,00 0,00 285.852,67

ToTal 0,00 285.852,67 0,00 0,00 285.852,67

Protocolo: 823990
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 124 de 04 de JULHo de 2022
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril 
de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril  de 2022.
rESolVE:
designar a servidora HEriKa NaZarÉ PaiVa fraNÇa, matrícula nº 
57208371/1, para responder pelo setor de coNTrolE iNTErNo e substi-
tuir a servidora rUTHlENE fErrEira QUarESMa, matrícula nº 5897767/4, 
GEP-daS-011.2, Supervisor i, que estará em gozo de férias no período de 
04 de julho à 02 de agosto de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 823613

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 106 de 29 de junho de 2022
dESiGNar, a servidora roSa doS iNocENTES MarQUES alfaia, matrí-
cula nº 3155951/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
responder pela Secretaria de Gabinete, código GEP-daS-011.2, por oca-
sião das férias da titular, SYlMara frEirE BoNfiM aZEVEdo, matricula nº 
5925457/2, no período de 20/06 a 19/07/2022.
a presente portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 20 de junho de 2022. 
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 823691

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 496 de 04 de JULHo 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/808313 
(PaE), de 28/06/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Maria de Nazaré de ramos Santos, matrícula 
nº 3199282/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lotada na co-
ordenadoria de orçamento e finanças, a viajar a cidade de foz do iguaçu/
PR, no período de 05/07/2022 a 09/07/2022, a fim de participar do Curso 
integrado de Execução orçamentária, financeira e contábil na adminis-
tração Pública.   
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 497 de 04 de JULHo 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/808095 
(PaE), de 28/06/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Gleice carvalho fernandes, matrícula nº 
5935815/2, ocupante da função de Técnico de administração e finanças, 
lotada na coordenadoria de orçamento e finanças, a viajar a cidade de foz 
do Iguaçu/PR, no período de 05/07/2022 a 09/07/2022, a fim de participar 
do curso integrado de Execução orçamentária, financeira e contábil na 
administração Pública.   
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 498 de 04 de JULHo 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/833531 
(PaE), de 30/06/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula nº 
5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Cametá/PA, no período de 08/07/2022 a 11/07/2022, a fim 
de acompanhar o início do atendimento aos beneficiários deste Instituto, 
no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV e para sanar possíveis contra-
tempos que venham a ocorrer na localidade. 
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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, 04 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 499 de 04 de JULHo 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/826472 
(PaE), de 30/06/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora Sara Tatiane da Silva alves, 
matrícula nº 5962961/1, ocupante do cargo em comissão de Secretária de 
conselho, a viajar ao município de Óbidos/Pa, no período de 03/07/2022 
a 05/07/2022, a fim de organizar a infraestrutura do Caminhão – Unidade 
Móvel do iGEPrEV na localidade.  
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, 04 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 499 de 04 de JULHo 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/832949 
(PaE), de 30/06/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alessandro de Moraes Bar-
ros, matrícula nº 5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a 
viajar aos municípios de castanhal/Pa e capanema/Pa, no dia 01/07/2022, 
a fim de organizar os polos do IGEPREV, com base na Lei Federal n° 
9.504/97 instituída para reger o processo eleitoral e o Manual de orienta-
ções – Eleições 2022, oriunda da Procuradoria Geral do Estado. 
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 501 de 04 de JULHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo, os termos do decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado 
no doE nº 34.240, de 01/07/2020; e
coNSidEraNdo ainda, o teor do Processo Eletrônico nº 2022/738520, 
que solicita a cessão do servidor; 
rESolVE:
i - cEdEr o servidor david Willian calandrine Mendes, matrícula 
57216888/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para a Se-
cretaria de Planejamento e administração do Estado do Pará – SEPlad, 
sem ônus para este instituto, conforme art. 3º, § 2º, do decreto nº 795, 
de 29/05/2020, pelo período de 05/07/2022 a 01/03/2024.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 502 de 04 de JULHo 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
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CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/630024, de 
23/05/2022;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Juliana Moraes de alcântara, matrícula funcional 
nº 5956731/1, ocupante da função de assistente administrativo, lotada 
na coordenadoria de Tecnologia da informação, para atuar como fiscal do 
Contrato Administrativo n° 017/2022, firmado com a empresa ITHYBAN 
diSTriBUidora dE iNforMáTica E ElETrÔNicoS, iMPorTaÇÃo E EX-
PorTaÇÃo – lTda, inscrita sob o cNPJ/Mf nº 18.828.894/0003-30, que 
tem como objeto a aquisição de suprimentos de informática – nobreak, 
sob demanda, para o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
– IGEPREV, conforme quantidade e configurações mínimas, detalhadas no 
Termo de referência.  
ii – dESiGNar a servidora cristiane Gaia ranieri, matrícula funcional nº 
5963003/1, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, 
lotada na coordenadoria de Tecnologia da informação, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 503 de 04 de JULHo 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos do 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/44997, de 12/01/2022;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora cristiane Gaia ranieri, matrícula funcional nº 
5963003/1, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, lo-
tada na coordenadoria de Tecnologia da informação, para atuar como fiscal 
do Contrato Administrativo n° 010/2022, firmado com a empresa SOLARIS 
TElEiNforMáTica – lTda, inscrita sob o cNPJ/Mf nº 11.099.588/0001-
07, que tem como objeto a aquisição de suprimentos de informática, sob 
demanda, para o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
IGEPREV, conforme quantidade e configurações mínimas, detalhadas no 
Termo de referência.  
ii – dESiGNar a servidora Juliana Moraes de alcântara, matrícula funcio-
nal nº 5956731/1, ocupante da função de assistente administrativo, lotada 
na coordenadoria de Tecnologia da informação, como Suplente; 
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 823987

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 003/2022
Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS EdUcacioNaiS PElo ProGraMa dE 
PÓSGradUaÇÃo EM adMiNiSTraÇÃo.
Valor Total: r$ 813.600,00 (oitocentos e treze mil e seiscentos reais)
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/07/2022 à 01/07/2026
Modalidade: inexigibilidade de licitação nº02/2022 – EGPa
orçamento:
funcional Programática: 04.364.1506.8468
fonte de recurso: 0101
Elemento de despesa: 339039
contratado: iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda - Enti-
dade Mantenedora da UNaMa
cNPJ: 05.933.016/0006-85
Endereço: av. alcindo cacela, nº 287, bairro: Umarizal – Belém/Pa, cEP: 
66065-205.
fone: 0800 281 9992/ (91) 4009-3000
ordenador: EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE/ diretora Geral - EGPa

Protocolo: 823629

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/2017
Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços 
gerais, de limpeza e conservação predial.
Justificativa: Prorrogação da Vigência do Contrato original, por mais 12 
meses, conforme estabelece na cláUSUla QUiNTa item 5.2 do contrato 
nº 011/2017- EGPa, e art. 57, §4º, da lei nº 8.666/93, bem como repac-
tuação de acordo com a cláUSUla QUarTa do contrato nº 011/2017- 
EGPa e em decorrência da convenção coletiva de trabalho 2022/2023.
Valor Total: r$ 753.064,56 (setecentos e cinquenta e três mil, sessenta e 
quatro reais e cinquenta e seis centavos)
data da assinatura: 02/07/2022
Vigência: 02/07/2022 à 01/07/2023
Pregão Eletrônico nº 06/2017 – EGPa
orçamento:
funcional Programática – 04.122.1297.8338
fonte – 0101
Natureza da despesa – 339037
contratado: KaPa caPiTal lTda - ME
cNPJ: 13.279.768/0001-98
Endereço: rodovia Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros 17, 
Bairro coqueiro, ananindeua-Pa.
fone: (91) 3279-7400
E-mail: licitacoes@kapa.capital
ordenador: EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE/ diretora Geral - EGPa
                               

Protocolo: 823391

secretaria de estado 
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo do iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002502, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNa lUcia SilVa dE alENcar.
cPf: 352.389.092-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f35K8043994.
Portaria Nº 2022330002512, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: claUdoMir do roSario fErrEira.
cPf: 069.059.942-00.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG450716.
Portaria Nº 2022330002505, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: daNiEl NaSciMENTo da PaZ SarMENTo.
cPf: 915.908.092-20.
Marca/ModElo: VW/Polo Mca.
cHaSSi: 9BWaG5BZ9NP022401.
Portaria Nº 2022330002503, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lorENZo froTa BaNdEira.
cPf: 031.206.482-99.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK313382.
Portaria Nº 2022330002510, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MaNoEl diaS doS SaNToS filHo.
cPf: 070.834.322-87.
Marca/ModElo: i/fiaT croNoS driVE aT.
cHaSSi: 8aP359a13KU051091.
Portaria Nº 2022330002508, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria dE NaZarE dE oliVEira SEGUra.
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cPf: 507.046.648-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP210246.
Portaria Nº 2022330002511, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarilENE SoUSa PaNToJa.
cPf: 355.707.092-15.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB249632.
Portaria Nº 2022330002504, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarTa PorTal riBEiro ParaNHoS da SilVa.
cPf: 328.594.812-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK281026.
Portaria Nº 2022330002507, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUla cHriSTiNE aMaraNTES JUSTiNo oliVEira.
cPf: 461.029.652-72.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3fS9K0255831.
Portaria Nº 2022330002506, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PEdro PaUlo caNElaS caBral JUNior.
cPf: 356.066.732-15.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK222951.
Portaria Nº 2022330002501, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raiMUNdo NoNaTo BElo iSacKSSoN.
cPf: 224.426.692-34.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126JKJ16612.
Portaria Nº 2022330002513, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENaTa carNEiro alVES.
cPf: 430.557.372-53.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB105184.
Portaria Nº 2022330002509, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SErGio MUrilo MaciEl da SilVa.
cPf: 250.850.262-68.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0KG131256.

Protocolo: 823827
Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 

de iseNÇÃo do iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002514, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002366, de 01 de junho de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: BETHaNia GorETH Garcia laMEira.
cPf: 352.319.632-91.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20X 1.6a PrEMi.
cHaSSi: 9BHBH51dBGP635373.
Portaria Nº 2022330002515, de 01 de julho de 2022 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002491, de 26 de maio de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: BETHaNia GorETH Garcia laMEira.
cPf: 352.319.632-91.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20X 1.6a PrEMi.
cHaSSi: 9BHBH51dBGP635373.

Protocolo: 823834

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 8º
contrato: 008/2020/seFa
data da assinatura: 28/06/2022.
da fundamentação legal: fundamento no art. 61, i da lei n° 8.666/93 por 
meio da Manifestação Jurídica nº 230/2022/coNJUr
do objeto: inclusão de 04 (quatro) postos de trabalho; a alteração implica-
rá em acréscimo financeiro de R$ 39.528,88 (trinta e nove mil, quinhentos 
e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 4,03 % do 
valor inicial do contrato (inserir o percentual de reajuste), que passa de r$ 
980.850,36 (novecentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta 
e seis centavos) para r$ 1.020.379,24 (Um milhão, vinte mil, trezentos 
e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), elevando o valor anual 
para r$ 12.244.550,88 (doze milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, 
quinhentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).
TESoUro
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.37
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
Valor Mensal Total (com acréscimo de 1 posto): r$ 291.287,24
Valor anual Total: r$ 3.495.446,88
fiPaT
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.37
fonte de recursos: 0176 e/ou 376
Valor Mensal Total (com acréscimo de 3 postos): r$ 716.985,48
Valor anual Estimado: r$ 8.603.825,76
contratado: c & S ViGilaNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial EirEli , ins-
crita no cNPJ/Mf no 14.151.000/0001-05,com sede na alameda Moreira 
da costa 14 Bl. “B”, Bairro São Braz, Belém-Pa, cEP. 66093-710.
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 823565
termo aditivo: 2º
contrato: 024/2021/seFa
data da assinatura: 28/06/2022.
da fundamentação legal: fundamento no art. art. 65, i, “b”, e § 1º da lei 
n° 8.666/93 por meio da Manifestação Jurídica nº 145/2022/coNJUr e 
227/2022/coNJUr
do objeto: a supressão de r$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), corres-
pondente a 0,2785366114949917% do valor inicial do contrato, decorren-
te da exclusão de uma impressora do tipo HP laserJet Managed MfP série 
E62655; o acréscimo de r$ 1.960,00 (Um mil, novecentos e sessenta re-
ais) correspondente a 1,049868766404199% do valor original do contrato, 
decorrente da inclusão uma impressora do tipo Multifuncional HP E57540 
Série color laserJet Managed;  com as alterações acima, o valor mensal do 
contrato será acrescido em r$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta 
reais), correspondente a 0,77% do valor original do contrato, passando de  
r$ 186.690,00 (cento e oitenta e seis mil e seiscentos e noventa reais) 
para r$ 188.130,00 (cento e  oitenta e oito mil e cento e trinta reais), 
conforme Planilha em anexo.
rEGiÃo METroPoliTaNa
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
Valor Mensal Estimado: r$ 92.970,00 (r$91.530,00+ 1.440,00).
rEGioNaiS
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40
fonte de recursos: 0176 e/ou 376
Valor Mensal Estimado: r$95.160,00
Valor anual Estimado: r$1.141.920,00
contratado: dadY ilHa SolUÇÕES iNTEGradaS EirEli, cNPJ n° 
08.540.992/0001-51, com sede na rua José figueiredo, 38 -centro, Ni-
terói - rJ - cEP: 24.030-055.
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 823568
termo aditivo: 1º
contrato: 124/2021/seFa
data da assinatura: 29/06/2022.
da fundamentação legal: fundamento no art. 57, ii da lei n° 8.666/93 por 
meio da Manifestação Jurídica nº 243/2022/coNJUr 
do objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 180 (cento 
e oitenta) dias, com início em 04 de Julho de 2022 e término em 03 de 
Janeiro de 2023;
Vigência: 04/07/2022 à 03/01/2023
orçamento: 170107.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte de recursos: 0131 / 0331
Valor Total: r$ 173.400,00
contratado: cUrSo loUrEiro lTda,  pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.735.319/0001-20, com sede na SrTVS 
QUadra 701 Bloco K Sala 428 ParTE / aSa SUl, Brasília/df, cEP nº 
70.318-900.
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 823572
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1377  01 de JULHo 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 2022/823782-cEcoMT-MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora MarGarETE GoMES NEVES, assistente adminis-
trativo, Matricula nº 3247805/1, portadora do cPf nº 189.943.422-49, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00(quatro mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00(quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, não subordinada ao processo normal de 
aplicação, referente ao mês de JUlHo 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 administrativo, em exercício
Portaria Nº 1378, 01 de JULHo 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 2022/809147-cEraT-MariTUBa.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora iZaNETE loPES da SilVa, cargo assistente admi-
nistrativo, Matricula nº5149487/1, portador do cPf nº 215.563.002-63, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 300,00(trezentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Mari-
TUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de JUlHo 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: 823549

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,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 1379 de 04 de julho de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias ao 
servidor MaUro cESar carValHo raMoS, nº 0520869601, aSSiSTENTE 
faZENdario, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária 
dE rEdENÇÃo, objetivo de a serviço da cEraT rEdENÇÃo atendimento 
ao público, no período de 04.07.2022 à 13.07.2022, no trecho redenção 
- Tucumã - redenção.
Portaria Nº 1380 de 04 de julho de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias a servidora GiNa SalES corrEa, nº 0591515701, aUdiTor-a, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM, 
objetivo de participar da posse dos novos servidores, no período de 
08.07.2022 à 12.07.2022, no trecho Santarém - Belém - Santarém.
Portaria Nº 1381 de 04 de julho de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor oScar corrEa BaSToS, nº 0325141101, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
caPaNEMa, objetivo de conduzir veículo para realizar manutenção, no 
período de 05.07.2022 à 06.07.2022, no trecho capanema - Belém - 
capanema.

Protocolo: 823872

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000775 de 04/07/2022 - 
Proc n.º 002022730004446/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: anderson de oliveira Brito – cPf: 489.978.462-72
Marca: VW/VoYaGE 1.0 MPi Tipo: Pas/automóvel 
Portaria n.º202201000777 de 04/07/2022 - 
Proc n.º 002022730004501/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: Silvio leandro Pereira Junior – cPf: 263.768.652-91
Marca: cHEV/oNiX 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel 

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204003671, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004489/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 Maria de Souza Belfor – cPf: 121.357.122-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412UG5092416
Portaria n.º202204003673, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004483/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: Mateus ferreira de araujo – cPf: 595.224.452-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520KB207172
Portaria n.º202204003675, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004481/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: deolindo carlos Noronha Mendes – cPf: 174.090.042-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3340767
Portaria n.º202204003677, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004480/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: Luciano Patrick Araújo Ramalho – CPF: 011.645.392-30
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U1lT041555
Portaria n.º202204003681, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 122022730000666/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: Raimundo Antonio Pacifico da Silva – CPF: 158.595.842-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3/Pas/automovel/9Bd358a7HNYl28595
Portaria n.º202204003685, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004270/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: Manoel Maria da Silva carneiro – cPf: 411.527.512-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB7520MB123428
Portaria n.º202204003687, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 42022730002604/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: Jonas ribeiro da Silva – cPf: 180.337.841-72
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr ico16 cVT/Mis/camioneta/93YHJd202NJ011488
Portaria n.º202204003689, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004493/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: Max Guimaraes Monteiro – cPf: 207.525.632-20
Marca/Tipo/chassi
i/cHEVrolET claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU19f0Er181567
Portaria n.º202204003691, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004228/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: Benedito Geraldo cabral da Silva – cPf: 082.013.072-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U4MT030529
Portaria n.º202204003693, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004494/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: Maria de Jesus de Souza Mendonça – cPf: 706.546.972-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa Xl15/Pas/automovel/9BrBc3f39P8187911
Portaria n.º202204003695, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004498/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: ronivaldo Souza de andrade – cPf: 175.930.932-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG169104
Portaria n.º202204003697, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004495/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: Wanderley Jose Teixeira da Conceicao – CPF: 399.475.052-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT48V0KG273414
Portaria n.º202204003699, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 42022730002829/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: Joao Soriano Pinheiro – cPf: 357.522.892-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT/Pas/automovel/9BGJE7520JB269948
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Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204003683, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 0020227300044740/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2022 
a 31/12/2022
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qvk0e54
Interessado: Evercyrlis dos Santos Sousa – CPF: 656.955.422-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520lB192066
Portaria n.º202204003684, de 04/07/2022 - 
Proc n.º 0020227300044775/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qdq1a55
interessado: Manoel Jucelino Mario da cruz – cPf: 303.377.472-53
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT Palio aTTracT 1.4/Pas/automovel/8aP19627MG4160350

Protocolo: 823605

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

contrato Nº: 080/2022.
dispensa Nº 010/2022
data da formalização: 24.06.2022
Prazo: de até 180 (cento e oitenta) dias, com cláusula de rescisão antecipada.
objeto: contratação de Empresa atuante na área de Tecnologia da infor-
mação para a Prestação de Serviços de MaNUTENÇÃo E SUPorTE aoS 
SiSTEMaS da SolUÇÃo iNTEGrada dENoMiNada aUToMaÇÃo, confor-
me Especificações Técnicas contidas no Termo de Referência.
Valor Total Global Máximo Estimado de até: r$1.063.796,34 (um milhão, 
sessenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro cen-
tavos), a depender das necessidades do Banpará, com cláusula de rescisão 
antecipada, conforme for o caso.
data de assinatura do contrato: 01.07.2022
Vigência: 01.07.2022 a 27.12.2022
fundamento legal: art. 29, inciso XV da lei nº 13.303/16 e regulamento 
de licitações e contratos do Banpará.
contratada: W3 comércio Varejista e Serviços em Sistema de informática lTda
Endereço:  Rua Ó de Almeida, Edifício Rotary, Sala 202, Segundo Pavimen-
to, nº 490, campina
cEP: 66.017-050                                     Belém/Pa
diretor responsável: João Bernardo Pereira lima – diretor financeiro
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 823490

.

.

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0560 de 04 de JULHo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
E considerando o que regem as leis nº 07/91 e nº 077/11, bem como o teor 
do PaE nº 2022/844204.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 29/06/2022, o contrato administrativo da servido-
ra TaTiaNE criSTiNa dE aNdradE liMa, matrícula nº 5956208/2, cargo 
aNaliSTa dE SiSTEMaS, lotada no GaBiNETE do SEcrETário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 04.07.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 823670
Portaria N° 0765 de 01 de JULHo 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 2022/731302.

rESolVE:
rEMoVEr, o servidor JoÃo PaUlo da SilVa lUcENa, cargo aGENTE adMi-
NiSTraTiVo, matrícula n° 57194295/1, do GaBiNETE do SEcrETário para 
a diViSÃo dE ViGilÂNcia a SaÚdE, com atuação na diretoria/dVS/SESPa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 01.07.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 823692
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
sisteMa ÚNico de saÚde

11º ceNtro reGioNaL de saÚde 
Portaria Nº 043 de 04 de JULHo de 2022
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08 artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.

NoMe carGo MatricULa cPF
daYaNE dE MElo SilVa agente administrativo 5942517/1 993.959.672-34

Projeto atividade Natureza da despesa fonte Valores
1040008309 3390-33 0103006359 r$ 4.000,00

ToTal da dESPESa r$ 4.000,00
 
irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 823451

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 165 de 04 de JULHo de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 e os termos da cláusula décima primeira do acordo de cooperação 
nº 01/22- processo nº 2022/315542
R E S O L V E: DESIGNAR os servidores Patrick Raiol Dias -matrícula 
5931865/2 e Edir do Socorro amaral da Silva Junior- matricula 5957970-1, 
ambos lotados no DESAM, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execu-
ção do objeto do acordo de cooperação nº 01/22 – Processo 2022/315542 
que tiveram como partes o ESTado do Pará (SESPa) e a ValE S.a que 
tem por finalidade implantar o “HOSPITAL REGIONAL DE OURILÂNDIA DO 
NorTE”, com 120 leitos, de acordo com o PlaNo dE TraBalHo constante 
do aNEXo i processo 2022/315542.
  data de assinatura: 01 de julho de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 823399

.

.

coNtrato
.

acordo de cooPeraÇÃo Nº 01/22 – Processo 2022/315542
ParTES: o ESTado do Pará (SESPa) e a ValE S.a
do oBJETo: o presente instrumento tem por objeto a ação conjunta en-
tre as PARTES com a finalidade de implantar o “HOSPITAL REGIONAL DE 
oUrilÂNdia do NorTE”, com 120 leitos, de acordo com o PlaNo dE 
TraBalHo constante do aNEXo i processo 2022/315542.
da ViGÊNcia: 01/07/22 a 30/06/23
doS rEcUrSoS: 1.1. o presente instrumento não envolve a transferência 
de recursos financeiros, nem a movimentação créditos orçamentários no 
âmbito das secretarias.
1.2. as despesas necessárias a consecução do objeto acordado correrão por con-
ta de dotação especifica constante nos orçamentos de cada um dos participes.
1.3. o ESTado garante a oferta dos serviços públicos, custeio e manuten-
ção desses equipamentos, articulando junto às prefeituras a integração das 
iniciativas do ESTADO, de forma a oferecer atendimentos ágeis, eficientes 
e atentos às necessidades do cidadão.
1.4. a ValE destina o seu investimento social, de forma voluntária, pla-
nejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais, cul-
turais e científicos de interesse público. Nesse contexto, contribuirá com 
o ‘HoSPiTal rEGioNal dE oUrilÂNcia do NorTE” durante a fase de 
implantação, por meio da construção do prédio aportando o valor de até 
r$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais).
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1.5. cada uma das ParTES arcará com as despesas necessárias ao pleno e 
pontual cumprimento de suas obrigações.
doS rEcUrSoS HUMaNoS: os servidores de qualquer dos órgãos parti-
cipes, em decorrência da execução das atividades inerentes ao presente 
acordo de cooperação, não sofrerão qualquer alteração nas suas vincula-
ções com a entidade de origem, ficando, porém sujeitas a observância dos 
regulamentos internos do local onde estiverem atuando.
data de assinatura: 01 de julho de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 823385

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo/sesPa Nº 045
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, por intermédio da comissão 
de Processo administrativo de inexecução contratual, em cumprimento 
ao disposto nos art.’s 35, 104 e 105 da lei Estadual nº 8.972/2020 
ciTa a d-HoSP – distribuidora Hospitalar imp. e Exp. ltda., cNPJ nº 
08.076.127/0008-72, com domicílio indefinido, a apresentar Defesa 
Escrita em razão do não fornecimento de medicamento, segundo Processo 
administrativo nº 2018/424136, disposto na PorTaria Nº 525, de 
15/06/22, doE nº 35.014, de 21/06/22.
Belém, 01 de julho de 2022.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 823658
Portaria Nº 832 de 04 de JULHo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/801814.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora VEra lUcia liNS BriTo, ocupante 
do cargo de Enfermeiro, id. funcional nº 5785081/7, lo tada na diretoria 
Técnica, a contar de 19/06/2022, por um período de 08 (oito) dias, decor-
rente do falecimento de seu genitor.
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 04/07/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 823447

LABORATÓRIO CENTRAL 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 110 de 29/06/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: aPoio TÉcNico (MaNUTENÇÃo ElÉTrica) EM ÔNiBUS dE co-
lETa dE SWaBS NaSofariNGE Para rEaliZaÇÃo dE TESTE ráPido dE 
aNTÍGENo E rT-Pcr Para coVid-19 Na aÇÃo VErÃo 2022.
Período da viagem: 27/07 a 01/08/22.
Quantidade: 5 e ½ (cinco e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Salinópolis-Pa.
Servidor:  luiz Nazareno lima de Sousa / Mat. 0115690-1 / ag. Portaria
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 823701
Portaria Nº 111 de 29/06/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: aPoio TÉcNico (MaNUTENÇÃo ElÉTrica) EM ÔNiBUS dE co-
lETa dE SWaBS NaSofariNGE Para rEaliZaÇÃo dE TESTE ráPido dE 
aNTÍGENo E rT-Pcr Para coVid-19 Na aÇÃo VErÃo 2022.
Período da viagem: 07 a 11/07/22.
Quantidade: 4 e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Salinópolis-Pa.
Servidor:  luiz Nazareno lima de Sousa / Mat. 0115690-1 / ag. Portaria
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 823703

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato 06/2020
Termo aditivo: 2
data de assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023
Valor: r$ 72.000,00
Justificativa: Prorrogar a vigência do Contrato por um período de 12 (doze) meses.
contrato: 06/2020
contratado: SYSTEMScoPY lTda
ordenador: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 823689

diÁria
.

Portaria Nº 130 de 01/07/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir EQUiPE QUE irá rEaliZar colETa E TESTE rá-
Pido dE aNTÍGENo E rT-Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19, Na aÇÃo 
VErÃo/2022.
Período da viagem: 07 a 11//07/2022.
Quantidade: 4 e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Salinópolis-Pa.
Servidor: adilson Pinheiro de castro / Mat. 57205641-1 / Motorista.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 823524
Portaria Nº 131 de 01/07/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: rEaliZar aÇÕES dE MoNiToraMENTo E aPoio ao cENTro dE 
TESTaGEM iTiNEraNTE dE coVid-19.
Período da viagem: 07 a 10/07/2022.
Quantidade: 3 e ½ (Três e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: abaetetuba-Pa.
Servidores: andréia rodrigues Pinto/ Mat. 55208374-1/ Enfermeiro.
deborah Nobre calandrini oliveira/ Mat. 5945884-1/ diretora da diVaST.
Nathália Thays da Silva Portugal/ Mat. 5934870-2/ Enfermeiro.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 823526
Portaria Nº 132 de 01/07/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar aÇÕES dE MoNiTo-
raMENTo E aPoio ao cENTro dE TESTaGEM iTiNEraNTE dE coVid-19.
Período da viagem: 07 a 10/07/2022.
Quantidade: 3 e ½ (Três e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: abaetetuba-Pa.
Servidores: Froylan da Silva Faro Filho /Mat.  5831490-1 /Motorista.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 823530

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria de coNcessÃo n° 415/2022 – 01/07/2022
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: diárias ao Servidor (es):
8400639/2 /SoNia BraGa da SilVa (ag. administrativo) / 06 diárias (com 
permanência) / no período de 11 a 16/07/2022. .<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): caMPo GraNdE - MS
objetivo: Participar do XXXVi coNGrESSo NacioNal dE SEcrETárioS 
dE SaÚdE a ser realizado pelo a coNaSEMS.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 416/2022 – 04/07/2022
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: diárias ao Servidor (es):
5687519/1 /PaTricia dE SoUZa corrÊa (Enfermeira) / Meia diária (des-
locamento) / no dia 07/07/2022. .<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa - Pa
Objetivo: com a finalidade de fiscalizar o contrato nº 063/2021 de acordo 
com a PorTaria Nº 112 de 27 de Maio de 2022 do HSMa, para atesto dos 
documentos de despesas para fins de pagamento no âmbito da SESPA.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
.registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 823592

oUtras MatÉrias
.

Portaria n.º 233, de 04 de julho de 2022.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 518, de 17 de novembro de 
2020, publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que ins-
taurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/457169, prorrogada 
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através da Portaria n.º 04, de 18 de janeiro de 2021, publicada em doE 
n.º 34.464, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria 
n.º 180, de 17 de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, de 18 de 
março de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 246, de 
17 de maio de 2021, publicada no doE n.º 34.587, de 18 de maio de 2021, 
redesignada através da Portaria n.º 375, de 15 de julho de 2021, publicada 
no doE n.º 34.642, de 16 de julho de 2021, prorrogada a redesignação 
através da Portaria n.º 508, de 15 de setembro de 2021, publicada no doE 
n.º 34.701, de 16 de setembro de 2021, redesignada através da Portaria 
n.º 691, de 16 de novembro de 2021, publicada no doE n.º 34.768, de 17 
de novembro de 2021, sobrestado através da Portaria n.º 004, de 13 de 
janeiro de 2022, publicada no doE n.º 34.830, de 14 de janeiro de 2022, 
suspenso o sobrestamento através da Portaria n.º 232, de 30 de junho de 
2022, publicada no doE n.º 35.032, de 04 de julho de 2022, em desfa-
vor do (a) servidor (a) r. f. f., ocupante do cargo de agente de Portaria, 
matrícula funcional n.º 122033, lotado (a) no (a) UrE Marcello cândia/1º 
crS/SESPa, para apurar suposta lesão aos cofres públicos e dilapidação do 
patrimônio estadual, que se comprovado constitui transgressão disciplinar 
aos artigos 177, inciso Vi, e 178, inciso Xii, caracterizando o disposto no 
artigo 190, inciso X, todos da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 210/2022;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores, estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícu-
la funcional n.º 54190781/1 e luiz antonio Marques cabral, ocupante do 
cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a 
presidência da primeira, a fim de concluir o Processo Administrativo Disci-
plinar n.º 2018/457169.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 04/07/2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 823476

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 771 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão  realizar encontro com os coordena-
dores da aPS e Vigilância em Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano 
Municipal de Educação em Saúde definição das referência municipais e 
montagem locais que irão realizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal/ Pará
destino: Marapanim /Periodo: 07/07/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cargo: Motorista cPf-
036.584.732.15 mat.5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 823449
Portaria Nº 772 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão  realizar encontro com os coordena-
dores da aPS e Vigilância em Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano 
Municipal de Educação em Saúde definição das referência municipais e 
montagem locais que irão realizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal/ Pará
destino:  curuçá /Periodo: 12/07/2022
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira cargo: Motorista cPf- 
173.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 823450
Portaria Nº 773 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão  realizar encontro com os coordena-
dores da aPS e Vigilância em Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano 
Municipal de Educação em Saúde definição das referência municipais e 
montagem locais que irão realizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal/ Pará
destino:  São João da Ponta  / Periodo: 14/07/2022
Servidor: Waldocelys Pereira manos Moraes Cargo: Motorista CPF- 
410.549.542.91 mat.572064061
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 823456

Portaria Nº 774 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão  realizar encontro com os coordena-
dores da aPS e Vigilância em Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano 
Municipal de Educação em Saúde definição das referência municipais e 
montagem locais que irão realizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal/ Pará
destino:  Terra alta   / Periodo: 19/07/2022
Servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira cargo: Motorista cPf- 
173.260.952.72 mat.1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 823460
Portaria Nº 775 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão  realizar encontro com os coordena-
dores da aPS e Vigilância em Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano 
Municipal de Educação em Saúde definição das referência municipais e 
montagem locais que irão realizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal/ Pará
destino:  Magalhães Barata    / Periodo: 21/07/2022
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa cargo: Motorista cPf-
134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 823464
Portaria Nº 770 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão  realizar encontro com os coordena-
dores da aPS e Vigilância em Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano 
Municipal de Educação em Saúde definição das referência municipais e 
montagem locais que irão realizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal/ Pará
destino: são francisco do Pará /Periodo: 05/07/2022
Servidor: Benedito José lima da Silva cargo: Motorista cPf-233.862.232.49 
mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 823446
Portaria Nº 769 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar encontro com os coordenadores da aPS e Vigilância em 
Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Educação em 
Saúde definição das referência municipais e montagem locais que irão re-
alizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal -Pa
destino: Magalhães Barata / Período: 21 /07 /2022
Servidores: ana regina Uchôa Viana Silva cargo: assist. Social cPf- 
252.649.072.34 mat. 3243087/3
Marilda da Silva oliveira cargo: assist. Social cPf-254.451.202.44 mat. 
57194884/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 823440
Portaria Nº 764 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar encontro com os coordenadores da aPS e Vigilância em 
Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Educação em 
Saúde definição das referência municipais e montagem locais que irão re-
alizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal -Pa
destino: São francisco do Pará  / Período: 05 /07 /2022
Servidores: ana regina Uchôa Viana Silva cargo: assist. Social cPf- 
252.649.072.34 mat. 3243087/3
Marilda da Silva oliveira cargo: assist. Social cPf-254.451.202.44 mat. 
57194884/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 823431
Portaria Nº 765 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar encontro com os coordenadores da aPS e Vigilância em 
Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Educação em 
Saúde definição das referência municipais e montagem locais que irão re-
alizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal -Pa
destino: Marapanim  / Período: 07 /07 /2022
Servidores: ana regina Uchôa Viana Silva cargo: assist. Social cPf- 
252.649.072.34 mat. 3243087/3
Marilda da Silva oliveira cargo: assist. Social cPf-254.451.202.44 mat. 
57194884/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 823432
Portaria Nº 766 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar encontro com os coordenadores da aPS e Vigilância em 
Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Educação em 
Saúde definição das referência municipais e montagem locais que irão re-
alizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal -Pa
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destino: curuçá / Período: 12 /07 /2022
Servidores: ana regina Uchôa Viana Silva cargo: assist. Social cPf- 
252.649.072.34 mat. 3243087/3
Marilda da Silva oliveira cargo: assist. Social cPf-254.451.202.44 mat. 57194884/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 823434
Portaria Nº 767 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar encontro com os coordenadores da aPS e Vigilância em 
Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Educação em 
Saúde definição das referência municipais e montagem locais que irão re-
alizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal -Pa
destino: São João da Ponta / Período: 14 /07 /2022
Servidores: ana regina Uchôa Viana Silva cargo: assist. Social cPf- 
252.649.072.34 mat. 3243087/3
Marilda da Silva oliveira cargo: assist. Social cPf-254.451.202.44 mat. 
57194884/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 823436
Portaria Nº 768 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar encontro com os coordenadores da aPS e Vigilância em 
Saúde ,para auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Educação em 
Saúde definição das referência municipais e montagem locais que irão re-
alizar as atividades lúdicas com os usuários.  
origem: castanhal -Pa
destino: Terra alta / Período: 19 /07 /2022
Servidores: ana regina Uchôa Viana Silva cargo: assist. Social cPf- 
252.649.072.34 mat. 3243087/3
Marilda da Silva oliveira cargo: assist. Social cPf-254.451.202.44 mat. 
57194884/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 823438
Portaria Nº 763 de diÁrias de 04/07/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: servidor virá do 4º crS/capanema para o município de casta-
nhal, prestar assessoramento a nova equipe de licitação na realização dos 
sesu primeiros Pregões Eletronicos .  
origem: capanema -Pa
destino: castanhal-Pa  / Período: 04 a 08 /07 /2022
Servidor: Ednei da Silva costa  ag. administrativo cPf- 702.517.462.91 
mat. 54180767/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 823387

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
Portaria Nº 282 14 JUNHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: combater o trabalho infantil nas Praias do Pará através do Pro-
jeto ENfrENTaMENTo ao TraBalHo dE criaNÇaS E adolEScENTES 
NaS PraiaS do Pará, em parceria com o cErEST/Pa e realização do ii 
ENcoNTro rEGioNal dE rEfErENciaS TÉcNicaS EM SaÚdE do TraBa-
lHador E TraBalHadora.
origem: capanema/Pa – destino: SaliNÓPoliS/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Harley Raimundo Silva Diniz 5965612-1 comissionado

Maria José costa ribeiro 57206147-1 ag. de controle de Endemias

No período de 27 a 30/06/2022. Quantidade:  2 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa
diÁria
Portaria Nº 283 14 JUNHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão combater o trabalho infantil nas Praias do Pará através do Projeto 
ENfrENTaMENTo ao TraBalHo dE criaNÇaS E adolEScENTES NaS 
PraiaS do Pará, em parceria com o cErEST/Pa e realização do ii ENcoN-
Tro rEGioNal dE rEfErENciaS TÉcNicaS EM SaÚdE do TraBalHador 
E TraBalHadora.  origem: capanema/Pa – destino: SaliNÓPoliS/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

No período de 27 a 30/06/2022.Quantidade: 2 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 822080

Portaria Nº 251 30 Maio de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: aplicar monitoramento e acompanhar a vacinação contra in-
fluenza e Sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: SaliNÓPoliS/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos Santos 108812-1 ag. de Portaria

No período de 27 a 30/06/2022. Quantidade:  2 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 822081
Portaria Nº 292 20 JUNHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: Entrega e orientação do uso adequado de Hipoclorito de Sódio
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, cachoeira do Piriá, Nova Timbo-
teua, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa luzia, Santarém 
Novo e São João de Pirabas  /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Sebastiao célio Pereira da Silva 57206719-1 ag. artes Práticas

Gabriel Nascimento Melo 5180694-1 ag. de Portaria

No período de 27 à 30/06 e 01/07/2022. Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.
diÁria
Portaria Nº 293 20 JUNHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão entregar e orientar o uso adequado de Hipoclorito de Sódio.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, cachoeira do Piriá, Nova Timbo-
teua, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa luzia, Santarém 
Novo e São João de Pirabas /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 27 à 30/06 e 01/07/2022. Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa
           

Protocolo: 822083

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 161 de 04 de JULHo  de  2022.
o diretor (a) do centro regional de Saúde, desta SESPa, usando de 
suas atribuições que foram conferidas pela PorTaria N° 79/2022-
ccG/19.01.2022. decreto nº 13 de 7 fevereiro de 2011, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.838- 20 de Janeiro de 2022.        
rESolVE: 
i - dESiGNar, a Servidora iZa roSa SoarES BaSToS, matrícula nº 
57206625-1, lotada no 5º centro regional de Saúde, para responder pela 
função de aGENTE PUBlico dE coNTrolE iNTErNo, deste 5º centro re-
gional de Saúde. a contar de 04/07/2022 a 15/07/2022, em substituição 
a responsável, aNToNia cEcilia dE SoUZa liMa, matricula nº 5896306, 
devido a mesma está gozando de Férias Oficiais, nesse período.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETora do 5º crS/SESPa

Protocolo: 823744

diÁria
.

Portaria Nº 158 de 01/07/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: PrESTar aPoio TÉcNico dE ViGilÂNcia EM SaÚdE dUraN-
TE a caMPaNHa dE VErÃo JUlHo aMarElo 2022. aS EQUiPES irÃo rE-
aliZar aÇÕES dE EdUcaÇÃo EM SaÚdE diSTriBUiNdo MaTErial EdU-
caTiVo coMo foldErS E PrESErVaTiVoS, alÉM dE TESTaGEM ráPida 
Para HiV, SÍfiliS, HEPaTiTE B E c.
PErÍodo: 02 a 03/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 5687489/2 dirETora dE cENTro rEGioNal

NEY TorrES SoarES 5947398/1 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 823435
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Portaria Nº 159 de 01/07/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para PrESTar aPoio TÉcNico dE 
ViGilÂNcia EM SaÚdE dUraNTE a caMPaNHa dE VErÃo JUlHo aMarE-
lo 2022. aS EQUiPES irÃo rEaliZar aÇÕES dE EdUcaÇÃo EM SaÚdE 
diSTriBUiNdo MaTErial EdUcaTiVo coMo foldErS E PrESErVaTi-
VoS, alÉM dE TESTaGEM ráPida Para HiV, SÍfiliS, HEPaTiTE B E c.
VEÍcUlo oficial: ford raNGEr – Placa NSV 3d76
PErÍodo: 02 a 03/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 57234098/1 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 823441

Portaria Nº 160 de 01/07/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: PrESTar aPoio TÉcNico dE ViGilÂNcia EM SaÚdE dUraN-
TE a caMPaNHa dE VErÃo JUlHo aMarElo 2022. aS EQUiPES irÃo rE-
aliZar aÇÕES dE EdUcaÇÃo EM SaÚdE diSTriBUiNdo MaTErial EdU-
caTiVo coMo foldErS E PrESErVaTiVoS, alÉM dE TESTaGEM ráPida 
Para HiV, SÍfiliS, HEPaTiTE B E c.
PErÍodo: 02 a 04/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
WElida VaZ PErEira 5896774 TÉcNica dE ENfErMaGEM

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 823443

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

errata de Portaria de LiceNÇa PrÊMio
Fica retificada a presente PORTARIA Nº 49 de 08.06/2022, publi-
cada no Diário Oficial do
Estado nº 35.002/09.06.2022 de licença Prêmio, da servidora Maria do 
rosário de fátima Teixeira do amaral, matrícula nº. 3155072-1, cargo: 
odontóloga, referente ao período.
onde se lê: 60 dias
Leia-se: 30 dias
onde se lê: coNcEdEr, 
Leia-se:  dETErMiNar.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04/07/2022.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7°crS/SESPa.

Protocolo: 823430

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 316 de 02 de junho de 2022.
o diretor do 10° centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições le-
gais delegadas por meio da Portaria No. 1.082/2021-ccG, dE 6 dE JUlHo 
dE 2021, publicado no d.o.E n° 34.630 de 07/07/2021 e considerando os 
autos do Processo no 2022/504321.
rESolVE:
i – conceder Suprimento de fundos ao servidor efetivo dilson Marcos 
Pinto de Souza, matrícula estadual no 5825555/2, cPf. 598.629.122-00, 
ocupante do cargo de agente de Portaria, lotada nesta SESPa/10° centro 
regional de Saúde;
ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 1.979,58 (um mil novecentos 
e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) e destina-se a atender 
despesas de pronto pagamento deste 10° centro regional de Saúde;

iii – a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado, conforme a natureza das despesas:
– 33.90.39-6 - r$ 2.000,00-outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
iV – o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos: 60 (ses-
senta) dias a contar da data da emissão da ordem Bancária para aplicação 
e 15 (quinze) dias após o período de aplicação para prestação de contas.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
altamira-Pa, 02 de junho de 2022
WaldEcir araNHa Maia
ordenador de despesas
10° crS/SESPa

Protocolo: 823795

.

.

diÁria
.

Portaria N° 0296/2022, de 08/06/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar reuniões, palestras e ações em conjunta no enfrenta-
mento das leishmaniose e animais peçonhentos no município.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 0504158 / GEraldo EMiliaNo dE fariaS (agente de Saúde 
Publica) / 4,5 diárias (completa) de 11/07/2022 a 15/07/2022
Servidor: 5674280 / Maria criSTiNa da SilVa rocHa fErrEira (Enfer-
meira) / 4,5 diárias (completa) de 11/07/2022 a 15/07/2022
Servidor: 5909839/2 / MarTa rEiS PaiVa rEGiNaTTo (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 11/07/2022 a 15/07/2022
Servidor: 0504272 / fraNciSco GoNÇalVES doS SaNToS filHo (GUar-
da dE ENdEMiaS) / 4,5 diárias (completa) de 11/07/2022 a 15/07/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 823739
Portaria N° 299/2022, de 28/06/2022.
Portaria individual
Objetivo: Conduzir Viatura Oficial com servidores Técnicos e Diretor de 
Endemias do 10º crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 5155452-1/ JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 11/07/2022 a 15/07/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 823741
Portaria N° 269/2022, de 01/06/2022
Portaria individual
Objetivo: Realizar demarcação geográfica usando GPS nas localidades que 
fazem fronteira entre os municípios de altamira e Novo Progresso.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): altamira (alto rio curuá)
Servidor: 0504215/ JoÃo liMa rEiS (agente de Saúde Publica) / 4,5 diá-
rias (completa) de 11/07/2022 a 15/07/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 823732
Portaria N° 298/2022, de 13/06/2022.
Portaria coletiva
objetivo: dá apoio a equipe de zoonoses municipal na captura de quiróp-
teros (MorcEGo hematófago).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 0505756 / MaNoEl dE liMa fErrEira (agente de Saúde Públi-
ca) / 4,5 diárias (completa) de 11/07/2022 a 15/07/2022
Servidor: 0504198 / EliZEU cElES (GUarda dE ENdEMiaS) / 4,5 diárias 
(completa) de 11/07/2022 a 15/07/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 823798

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 145 de 07 de Junho e 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Objetivo: Conduzindo veiculo oficial com as servidoras DVS que irá realizar 
monitoramento das Campanhas de Vacinação contra Influenza e Segui-
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mento Sarampo/Monitoramento Programa leishmanioses/Monitoramento 
ViSaMB, ViSaT e ViSa, 
. MUNiciPio: MaraBá/ São Geraldo do araguaia, Piçarra e itupiranga.
PEriodo: 20 a 24/06/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
JoSÉ SaraiVa aMado Motorista 503577

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 823733
    
Portaria Nº 144 de 07 de Junho e 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: realizar monitoramento das campanhas de Vacinação contra in-
fluenza e Seguimento Sarampo/Monitoramento Programa Leishmanioses/
Monitoramento ViSaMB, ViSaT e ViSa,
. MUNiciPio: MaraBá/ São Geraldo do araguaia, Piçarra e itupiranga.
 PEriodo: 20 a 24/06/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
Maria aSSUNÇÃo da rocHa MacHado TÉcNica dE Enfermagem 57206544-1

aNdrEZa ciNara criSTo aNdradE farmacêutica 5940382-1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 823725
    
Portaria Nº 147 de 08 de Junho e 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Objetivo: Participar do Seminário de Qualificação de Desempenho na APS e 
reunião Técnica com a coordenação de atenção Primária.
. MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 12 a 18/06/2022
(6/5 seis diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
rosangela Viana dos Santos chefe da divisão Técnica 5492525/2

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 823544
Portaria Nº 159 de 22 de Junho e 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: conduzindo servidores que fazem parte da comissão do Patri-
mônio que irá   capacitar e orientar os servidores do município sobre a 
importância do recebimento dos bens do Estado nos sistemas SiSPaT WEB 
e realizar recebimento de bens da policlínica de Tucuruí
. MUNiciPio: MaraBá/Tucuruí
 PEriodo: 27/06 a 01/07/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa

NilToN fErrEira doS SaNToS Motorista 503484

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 823869
     
Portaria Nº 158 de 22 de Junho e 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: capacitar e orientar os servidores do município sobre a impor-
tância do recebimento dos bens do Estado nos sistemas SiSPaT WEB e 
realizar recebimento de bens da policlínica de Tucuruí
. MUNiciPio: MaraBá/Tucuruí
 PEriodo: 27/06 a 01/07/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
WEVErToN GUTEMBErGUE araUJo liMa agente de artes Pratica 572092741

fraNciSca daS cHaGaS doMiNGUES rESPlaNdES agente administrativo 54193844/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 823858

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 28 de 20 de JUNHo de 2022
coNcEdEr ao servidor aloNSo loPES doS SaNToS, Matricula nº 
57205455-1, ocupante do cargo de MoToriSTa, lotado no Escritório re-
gional/13ºcrS, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período de 01 de 
agosto de 2022 a 29 de Setembro de 2022, referente ao triênio 16 de maio 
de 2012 a 15 de maio de 2015.
PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE. 29.06.2022
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor do 13º crS/SESPa-cametá-Pa

Protocolo: 823487

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 484 /2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
rESolVE:
Contratar em caráter de substituição, mediante Processo Seletivo Simplifi-
cado, no regime da lei complementar nº 07, de 28 de setembro de 1991, 
alterada pelas leis complementares 77/2011, 131/2020 e 140/2021, au-
torizado através do processo nº 2021/1217254 de 25 de outubro de 2021.
Nome do Servidor: ociVaNa NUNES dE liMa
Em substituição a luiz carlos Menezes de carvalho
cargo do Servidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
lotação: oncologia clinica (Quimioterapia)
data de admissão: 30/06/2022
Término Vínculo: 30/12/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 04 julho de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 823657

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 480/2022 – 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 02/01/2021.
 coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/636464 de 
24/05/2022.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora NiElE caroliNE MEdEiroS VEloSo, fonoaudiólogo, matricula n° 
5890970/1, lotada na divisão de fonoaudiologia, referente ao 3º triênio de 
(02/082017 a 27/05/2020 e 01/01/2022 a 03/03/2022) (30 dias).
r E S o l V E:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora NiElE caroliNE 
MEdEiroS VEloSo, fonoaudiólogo, matricula n° 5890970/1, pertencente 
ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 01 a 
30/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 02 de julho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 823594
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 053/2022-HoL
data assinatura:04/07/2022
Processo nº: 2022/625242
Justificativa: O CONTRATANTE, de comum acordo com a CONTRATADA, re-
solve, com fulcro no art. 65, ii da lei n. 8.666/93, alterar o item cláusula 
11.1, a qual passa vigorar com os seguintes termos: cláUSUla dÉciMa 
PriMEira – daS VEdaÇÕES: 11.1 - É vedado à coNTraTada: 11.1.1 - 
interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 
parte da coNTraTaNTE, salvo nos casos previstos em lei.
Vigência:até a vigência do contrato em 12/04/2022.
contratado: UiraPUrU laVaNdEria HoSPiTalar E HorTElaria lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 823578
terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 140/2021-HoL
data assinatura:04/07/2022
Processo nº: 2022/361731
Justificativa: ACRESCER no limite de 25%, conforme abaixo discriminados, 
com fulcro no artigo 65, caput, i, “b” e § 1º da lei nº 8.666/93.
Vigência:até a vigência do contrato em 30/09/2022.
Valor Total do aditivo: de r$ 3.484,60 (três mil quatrocentos e oitenta e 
quatro reais e sessenta centavos)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: SidcoNTaBil EirEli EPP
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 823379

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°102/2022 – Hol
objeto: contratação de empresa especializada no serviço de confecção de 
cópias de chaves de fechaduras, confecção de carimbos e serviços de aber-
tura e troca de segredos de fechaduras do Hospital Ophir Loyola (HOL), por 
um período de 12 (doze) meses
data da abertura: 19/07/2022
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, 04 de julho de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 823794

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 481/2022 – 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 02/01/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/370509 de 29/03/2022.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora MarilY BorGES PacHEco, farmacêutico, matricula n° 57190479/3, 
lotada na divisão de farmácia (ambulatório), referente ao 3º triênio de 
(14/10/2017 a 27/05/2020 e 01/01/2022 a 18/05/2022) (30 dias).
r E S o l V E:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora MarilY BorGES Pa-
cHEco, farmacêutico, matricula n° 57190479/3, pertencente ao Quadro de Pes-
soal ativo do Hol, para ser gozada no período de 04/07/2022 a 02/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 02 de julho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 823588
Portaria Nº 479/2022 – 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 disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/759908;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento da servidora aNa claUdia fUrTado dE 
carValHo, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula nº 
5612594/4, a contar de 31/05/2022, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de oScariNa BaSToS fUrTado dE carValHo 
(Mãe) sem prejuízo de sua remuneração.

ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 31/05/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital Ophir Loyola,
 Em, 23 de junho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 823597
Portaria Nº 482/2022 - 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/ 531005 de 03/05/2022.
rESolVE:
i - rEVoGar, a partir de 03/05/2022 os termos da PorTaria Nº 785/2021 
– GAB/DG/HOL de 11/11/2021, que concedeu Gratificação de Tempo 
integral – GTi, a servidora roSilEa MENdES BoUlHoSa, Terapeuta 
ocupacional, matrícula n° 57196016/1.
II - CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 08/06/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário - base, a 
servidora GracE KEllY caBral doS SaNToS, Terapeuta ocupacional, matrícula 
n° 80015663/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do(a) servidor(a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 21 de junho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 823590
2º Processo seLetiVo siMPLiFicado HoL/2022
cLassiFicaÇÃo FiNaL
O Hospital OPhir Loyola - HOL, torna pública a Classificação Final dos can-
didatos aprovados no 2º Processo Seletivo Simplificado – PSS/2022-HOL, 
autorizado por meio dos Processos nº 2021/1217254 e 2021/1217178, 
para provimento de 82 vagas em funções temporárias de Niveis funda-
mental, Médio e Superior na forma da lei complementar nº 07, de 28 
de setembro de 1991, alterada pelas leis complementares 77/2011, 
131/2020 e 140/2021, decreto n° 1.230 de 26 de fevereiro de 2015 e lei 
n° 5.810 de 24 de janeiro de 1994, no que couber, e de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital. PSS 02/2022.
PSS 02/2022 MUlTiProfiSSioNal – claSSificaÇÃo fiNal
Belém
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo (GENEraliSTa) - Pcd
Nível: ENSiNo MÉdio

Inscrição Nome do candidato Nascimento Pcd total Posição

2022026018086 raYaNNE carolYNE SilVa doS 
SaNToS crUZ 20/08/1993 Sim  30.50   

2022026096582 adriaNE GoNÇalVES da MoTTa  07/12/1975 31.50  1   

20220260432801  THaTiaNa SiQUEira NUNES 24/07/1977 31.50  2  

20220260207119  doMiNGoS rodriGUES dE SoUSa 
JUNior  15/01/1979 31.50  3   

20220260413646  aNdrE lUiS SilVa dE SoUZa 15/09/1984  31.50 4

20220260371870  rafaEla dE NaZarE cHiaPPETTa fiGUEirEdo 24/05/1985  31.50  5

 20220260332841 lUciaNa alENcar alMEida  01/05/1996  31.50 6

 20220260287941 BrUNa NaSciMENTo da SilVa  23/05/1997  31.50 7

2022026004388 lUciaNa doS SaNToS fErrEira  01/03/1975  31.00 8

 20220260236944 raPHaEllY TaYara da SilVa diaS 06/06/1988  31.00 9

20220260408285  arlEY liVraMENTo da coNcEiÇÃo 26/04/1983  30.50 10
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 20220260435397  iZaBEla KariNa oliVEira da coNcEiÇÃo 
SoUSa 08/01/1992  30.50 11

 
2022026050369

 
MarcoS adriaNo fEliZ caValcaNTE roSário

 
11/11/1995

 
30.50

 
12

 
Belém
aSSiSTENTE Social (SaÚdE PÚBlica)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260160801  iZaBEl dE NaZarE oliVEira cardoSo 10/04/1973  28.50  1

Belém
aUXiliar oPEracioNal (GENEraliSTa)
Nível: ENSiNo fUNdaMENTal

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260436051 ricardo diaS da SilVa 07/02/1981  38.50 1

 20220260435394  iVaNildo VilHENa PaNToJa  26/01/1967  37.80  2

 20220260130966  SHEYla fáTiMa rodriGUES TaVarES  01/04/1974  36.00 3

 2022026012977 Maria BErENicE dE oliVEira  24/05/1963  36.00  4

 20220260332373 WilSoN SaNToS JUNior 19/05/1985  33.60  5

 

2022026005243 SaMUEl doS SaNToS rEiS 27/02/1976 33.20 6

 20220260211068 carloS fraNciSco frEiTaS PaNToJa 27/06/1971  33.00 7

 20220260109790  SaNTaNa da coNcEiÇÃo foNSEca JÚNior  09/10/1976  32.60  8

2022026006187  TÚlio cUNHa TEiXEira da SilVa  24/01/1993 32.30  9

 
Belém
BioMÉdico (HEMaToloGia oU aNáliSES clÍNicaS oU MicroBioloGia)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260428583  fláVia criSTiNa MaToS oliVEira  30/11/1981 30.70  1

 
Belém
ENfErMEiro (cardioloGia E/oU HEModiNÂMica)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260173555  BrUNo JUllES QUEiroZ  01/08/1991  31.50  1

 
Belém
ENfErMEiro (cENTro cirUrGico/ESTEriliZaÇÃo)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260104222  fErNaNda calS dE oliVEira caraciolo  21/05/1986  29.00  1

 2022026092774  daNiEla dE SoUSa cUllErrE  18/11/1977  27.40  2

 
Belém
ENfErMEiro (NEfroloGia coM ViSTaS a HEModiáliSE)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 2022026096639  JoSiaNE fariaS dE caSTro  23/05/1974  28.00  1

Belém
ENfErMEiro (oNcoloGia)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260292923  dEBora iGrEJa dE VilHENa  24/06/1981  29.00  1

 20220260194893  diEGo riBEiro XiMENES 27/01/1985  28.50  2

 2022026098024  PaUla fraNciNETTE cordEiro dE alMEida  08/04/1983  28.20  3
 
Belém
ENfErMEiro (TEraPia iNTENSiVa)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

20220260143925  aNdrEa doS SaNToS MENdES  30/03/1990  31.70  1

Belém
ENfErMEiro (GENEraliSTa)
Nível: GradUaÇÃo
Inscrição                     Nome do candidato                                                         Nascimento        Total

 
 

Posição

20220260206407  KariNa dE oliVEira frEiTaS  01/01/1992  31.10  1

Belém
arMacÊUTico (farmácia Hospitalar ou farmácia clínica)
ível: ESPEcialiZaÇÃo

inscrição                     Nome do candidato

 
 Nascimento

 
 Total

 
 Posição

 20220260434642  Márcia MoraES PaUliNo da SilVa 06/11/1974  33.50  1

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
   

2022026012298 loUSiaNE criSTiNa doS SaNToS liMa  17/07/1981  27.30 3

 20220260272627  ElSoN dE BarroS PirES JUNior  21/04/1994  27.20  4

 20220260288335  aliNE KEllY alVES oliVEira  02/04/1995  26.60  5

Belém
fiSioTEraPEUTa (TEraPia iNTENSiVa)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo
Inscrição                    Nome do candidato                                                          Nascimento  total Posição

 2022026065656  aNNY caroliNE SaNToS da SilVa  10/12/1985  29.00 1

2022026096218          rafaEl ÂNGElo araÚJo                                       30/07/1987  29.00  2

2022026004809           JoSE roNaldo TEiXEira dE SoUSa JUNior                       30/07/1989          29.00        
Belém
NUTricioNiSTa (Nutrição clínica)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260143398  THiaGo PErEira crUZ 17/11/1985  27.90  1

20220260210448 laUrEN KariNE riBEiro rodriGUES  14/04/1985  27.70  2

Belém
odoNTÓloGo (ESPEcialiZaÇÃo E/oU aPErfEiÇoaMENTo E/oU rESi-
dÊNcia EM odoNToloGia HoSPiTalar)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260206339  PaloMa coUTiNHo GaBY  28/08/1992  27.50  1
 
Belém
PSicÓloGo (PSicoloGia da SaÚdE E HoSPiTalar)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
 2022026066869  MariaNa liMa fEiJÓ  29/04/1994  26.90  1

20220260374329  MarilicE PrUScH fErNaNdES  28/06/1964  24.10 3
 

20220260243064         lETÍcia coSTa SiMÕES MarTiNS                         23/04/1993
 

Belém
tÉcNico de adMiNistraÇÃo e FiNaNÇas (adMiNistrador GeNeraLista)
ível: GradUaÇÃo

 
Inscrição                     Nome do candidato                                                          Nascimento

 
23.60

 
 
 
 
  

total

 
4
 
 
 
 
  

Posição
 20220260102174  roZaUra MariaNa fiEl cardoSo liMa  24/08/1981  28.50  1
2022026014611 EMaNUEllE SilVa do aMaral frEiTaS  17/01/1979  27.50  2

 20220260408039  SiMoNE SaNdrES BaHia  03/12/1967 25.00  3
 
20220260243441                   lUiZa MarTiNHo TriNdadE                                        13/06/1994      26.60         
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Belém
TÉcNico dE ENfErMaGEM (cENTro cirÚrGico)
Nível: ENSiNo TÉcNico

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260181044  HUGo dE PaUlo Garcia da coSTa  08/05/1994  38.80  1

 20220260144019  NUBia liMa da cUNHa  05/07/1993  37.80  2

 2022026023301 BrUNa da crUZ SilVa  17/12/1993  37.60  3
 
Belém
TÉcNico dE ENfErMaGEM (clÍNica cirÚrGica)
Nível: ENSiNo TÉcNico

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

 20220260186689  EliSaBETE SoUZa SENa  25/04/1969  40.00  1

 2022026062035  lÍdia. criSTiNa. loBaTo. da SilVa 29/11/1975  40.00  2

20220260386661 lUciNEUdE ValE da coSTa  13/07/1986  39.00  3

 20220260196423  alBilEia aViS da coSTa  01/05/1988  38.50  4

20220260299484 KaTia criSTiNa SoUZa da TriNdadE  09/01/1975  37.40  5

 2022026010420  Maria roSaNa crUZ dE liMa  14/10/1972  37.00  6

20220260183098 SaNdra SUEli fUrTado GoNcalVES coSTa  26/07/1973  36.20  7

 2022026094349  ciMara aMoriM GoNÇalVES dE oliVEira  08/10/1984  35.20  8

2022026014804  aNGÉlica do Socorro loPES da SilVa  20/07/1981  35.10  9

Belém
TÉcNico dE ENfE rMaGEM (diViSÃo dE MaTErial E ESTEriliZaÇÃo)
Nível: ENSiNo TÉcNico

Inscrição Nome do candidato Nascimento total  Posição

 20220260206345  MaiSa raiol da SilVa  18/10/1983  38.90  1

 20220260210997  MicHEllE MiraNda cardoSo 02/03/1986  38.00  2

 20220260199956  dENilcE coNcEiÇao PiNHEiro  03/05/1970  36.00  3

 20220260107361  roSEclEa SoUSa MoNTEiro  12/07/1982  35.90  4

 
Belém
TÉcNico dE ENfErMaGEM (HEModiáliSE)
Nível: ENSiNo TÉcNico

20220260206049  SiMoNE criSTiNa SENa rEiS  10/09/1978  40.00  1

 20220260164513  fraNciElEN da coSTa riBEiro  28/03/1986  40.00  2

20220260160598  PaUlo roBSoN rodriGUES dE liMa  21/09/1982  39.50  3

Belém
TÉcNico dE ENfErMaGEM (TEraPia iNTENSiVa)
Nível: ENSiNo TÉcNico

inscrição                     Nome do candidato

 
 
 
 

 Nascimento

 
 
 
 

 total

 
 
 
 

Posição

 2022026075424  Maria JoSÉ PirES GoMES  01/05/1978  40.00 1

 20220260141358 lEVi caldEira frEiTaS  02/12/1978  40.00  2

2022026072561 UaNdErSoN alEXaNdrE da SilVa  27/12/1983  40.00  3

Inscrição                               Nome do candidato                                              Nascimento        Total        Posição

20220260233080 croSS faradaY alVES alEXaNdria lUNa 14/03/1992 40.00 4

20220260188286  ValdirENE da SilVa frEiTaS  23/03/1973  39.50  5

 2022026009263  KaTia criSTiNa VilHENa SoUZa  15/02/1976  39.50  6

Belém
TÉcNico dE laBoraTÓrio (GENEraliSTa)
Nível: ENSiNo TÉcNico

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220260210209 TaTiaNE QUEiroZ BarroS dE frEiTaS  24/11/1977  40.00  1

 20220260208168  iracilMa PiNHEiro rodriGUES  13/07/1965  36.00  2

 20220260179180  roSaNGEla cordoVil MacHado 15/05/1976  35.00  3
 
Belém
TÉcNico EM radioloGia (HaBiliTaÇÃo EM radioTEraPia)
Nível: ENSiNo TÉcNico

 2022026006605  MicHEl aNdErSoN caSTro BoTElHo  17/04/1982  32.40  1

Belém
TÉcNico EM SEGUraNÇa do TraBalHo (GENEraliSTa)
Nível: ENSiNo TÉcNico
 
Inscrição                        Nome do candidato                                                  Nascimento        Total

 
 
 
 
Posição

 2022026015032  KEllY BiaNca GoMES SilVa  05/01/1997  35.20  1

20220260103476                             fErNaNdo cardoSo da SilVa                     22/11/1979         29.50  2

Protocolo: 823400
3º Processo seLetiVo siMPLiFicado HoL/2022
cLassiFicaÇÃo FiNaL
O Hospital OPhir Loyola - HOL, torna pública a Classificação Final dos can-
didatos aprovados no 3º Processo Seletivo Simplificado – PSS/2022-HOL, 
autorizado por meio do Processo nº 2022/569487, para provimento de 13 
vagas em funções temporárias de Nível Superior/função Médico, na forma 
da lei complementar nº 07, de 28 de setembro de 1991, alterada pelas leis 
complementares 77/2011, 131/2020 e 140/2021, decreto n° 1.230 de 26 de 
fevereiro de 2015 e lei n° 5.810 de 24 de janeiro de 1994, no que couber, e 
de acordo com as condições estabelecidas no Edital. PSS 03/2022.
PSS 03/2022 - MÉdicoS ESPEcialiSTaS - claSSificaÇÃo fiNal
MÉdico (cirUrGia GEral oNcolÓGica) Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220264143081 rodriGo lUiZ fErrEira SaNToS 10/11/1982 18.90 1

20220264408495 faBio alVES MoriKaWa caldEira 02/08/1991 17.00 2

20220264408642 VicTor dE frEiTaS fErrEira 27/01/1993 17.00 3

 
MÉdico (dErMaToloGiSTa oNcolÓGico) Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220264447421 aMaNda TEiXEira laBEllE caSTaNHEira 07/11/1992 23.50 1
 
MÉdico (HEMaToloGiSTa E HEMoTEraPia) Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220264185907 aNNaNda BarBoSa GUEdES 21/05/1987 27.20 1
 
MÉdico (oNcoloGia cliNica) Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220264408590 BrUNo MElo fErNaNdES 12/04/1988 17.50 1

 
MÉdico (oNcoloGiSTa orToPEdiSTa) Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220264160818 JoSÉ Haroldo MENdES da SilVa 17/09/1966 29.00 1

20220264445286 fEliPE GUiMaraES MaGNo 07/02/1992 24.80 2

MÉdico (oTorriNolariNGoloGiSTa coM ÊNfaSE EM cirUrGia da BaSE do crÂNio)
Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220264445459 lEoNardo MENdES acaTaUaSSU NUNES 30/01/1986 33.70 1

2022026408892 diEGo GadElHa VaZ 17/04/1986 19.70 2
 
MÉdico (radioTEraPia) Nível: ESPEcialiZaÇÃo

Inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
2022026491696 HErYVElToN liMa dE frEiTaS 15/01/1977 29.00 1

 
Protocolo: 823437
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FUNDAÇÃO SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 654/2022 – GaPe/GP/FscMP, 
de 04 de JULHo de 2022.

o PrESidENTE EM EXErcÍcio da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEri-
cÓrdia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo decreto do dia 15/06/2022, publicado no doE n° 35.010,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 6º, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo n° 2022/803228,
rESolVE:
EXoNErar o servidor do cargo exclusivamente comissionado e NoMEar o 
profissional para o respectivo cargo exclusivamente comissionado, confor-
me descrito a seguir:

reF. carGo eXoNerar a coNtar NoMear a coNtar
daS 

011.3
aSSESSor 
TEcNico

MoNica do Socorro coU-
TiNHo GaBY 27/06/2022 roBErTo WaGNEr dUarTE da 

SilVa diaS 30/06/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 823742

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
Servidor (a): rEGiaNE alMEida da coSTa
id. fUNcioNal: 5955063/1
Término de Vinculo: 01/07/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
PaE: 2022/806077
ordenador: TiaGo dE liMa riBEiro
Belém, 04 de JUlHo de 2022.

Protocolo: 823751

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 653/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 04 de JULHo de 2022.

o PrESidENTE EM EXErcÍcio da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEri-
cÓrdia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo decreto do dia 15/06/2022, publicado no doE n° 35.010,
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2022/808737;
rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor (a) alEXaNdra cordoVil da lUZ MaScarE-
NHaS, id. funcional nº 57196539/1, ocupante do cargo de Enfermeiro, 
lotado (a) na Gerência de Pesquisa-GPES, para responder durante o im-
pedimento do titular do cargo - SilVia fErrEira NUNES, id. funcional nº 
80845328/4- no período de 27/06/2022 a 26/07/2022, devido licença por 
motivo de doença em pessoa da família.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 823753
Portaria Nº 655/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 04 de JULHo de 2022.
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEri-
cÓrdia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo decreto do dia 15/06/2022, publicado no doE n° 35.010
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2022/801958;
rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor (a) roSa dE faTiMa aMador VEloSo, id. fun-
cional nº 5146712/3, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, lotado 
(a) na Gerência de Execução orçamentária-GEor, para responder durante 
o impedimento do titular do cargo - SUElENE doS aNJoS SilVa coElHo, 
id. funcional nº 57207902/2- no período de 01/07/2022 a 15/07/2022, 
em gozo de férias regulares.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 823759

errata
.

retiFicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade  Nº 015/2022
Processo Nº 2022/557457
coNTraTada: ENdoTEcH coMÉrcio iMPorTaÇÃo EXPorTaÇÃo E SEr-
ViÇoS lTda; cNPJ/Mf:  03.704.024/0001-10
ENdErEÇo:av. Bahia, 1052 – São Geraldo, cEP: 90240- 552 – Porto ale-
gre - rS, fone: (11) 3380-7480, e-mail: gustavo@endotech.com.br
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para SErViÇo dE MaNUTENÇÃo 
corrETiVa (caliBraÇÃo) dE 03 (TrÊS) SoNdaS do aParElHo dE 
diaGNÓSTico dE fiBroSE/ElaSToGrafia HEPáTica.
reconheço e raTifico a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 015/2022, 
com fundamentação no art. 25 inciso i, da lei nº 8.666/93, em consonân-
cia com o Parecer n.º 138/2022/Prof/fScMP e conforme solicitação da 
coordenação de Equipamentos-cEQP,  Memo. nº 036/2022-GSUP-fScMP 
Em cumprimento ao artigo 26, do citado diploma legal, será feita errata da 
publicação na Imprensa Oficial nº 34.687, Protocolo: 699175 do no prazo 
de 5 (cinco) dias, como condição para eficácia.
ordenador: Tiago de lima ribeiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 823761
retiFicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade  Nº 014/2022

Processo Nº 2022/446040
coNTraTada: NiHoN KoHdEN BraSil iMPorTaÇÃo, EXPorTaÇÃo E coMÉr-
cio dE EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda; cNPJ/Mf:  14.365.637/0001-96
ENdErEÇo:rua diadema, 89, Bairro mauá, São caetano do Sul/SP, cEP: 
09580-670, fone: (11) 3044-1700
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE caBoS Para oS MoNiTorES MUlTiParÂME-
TroS da Marca NiHoN KoHdEN 
reconheço e raTifico a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 014/2022, 
com fundamentação no art. 25 inciso i, da lei nº 8.666/93, em consonân-
cia com o Parecer n.º 138/2022/Prof/fScMP e conforme solicitação da 
coordenação de Equipamentos-cEQP,  Memo. nº 036/2022-GSUP-fScMP 
Em cumprimento ao artigo 26, do citado diploma legal, será feita errata da 
publicação na Imprensa Oficial nº 34.687, Protocolo: 699175 do no prazo 
de 5 (cinco) dias, como condição para eficácia.
ordenador: Tiago de lima ribeiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 823914

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato: 146/2022

Pae Nº 2022/446040  - reF. iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N.º 014/2022/FscMP

objeto: rETificaÇÃo do cNPJ da EMPrESa coNTraTada 
onde se lê: “cNPJ/Mf sob o n.º 04.929.345/0001-85”  
Leia-se: “cNPJ/Mf sob o n.º 14.365.637/0001-96”
data da assinatura: 01/07/2022
coNTraTada: NiHoN KoHdEN BraSil iMPorTaÇÃo, EXPorTaÇÃo 
E coMÉrcio dE EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda, cNPJ/Mf sob o n.º 
14.365.637/0001-96,
ENdErEÇo: rua diadema, 89, Bairro mauá, São caetano do Sul/SP, cEP: 
09580-670, fone: (11) 3044-1700
ordenador: Tiago de lima ribeiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 823569
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 153/2022
Pae Nº 2022/557457  - reF. iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

N.º 015/2022/FscMP
objeto: rETificaÇÃo do cNPJ da EMPrESa coNTraTada 
onde se lê: “cNPJ/Mf sob o n.º 04.929.345/0001-85”  
Leia-se: “cNPJ/Mf sob o n.º 03.704.024/0001-10”
data da assinatura: 01/07/2022
coNTraTada: ENdoTEcH coMÉrcio iMPorTaÇÃo EXPorTaÇÃo E SEr-
ViÇoS lTda, cNPJ/Mf sob o n.º 03.704.024/0001-10,
ENdErEÇo: av. Bahia, 1052 – São Geraldo, cEP: 90240- 552 – Porto ale-
gre - rS, fone: (11) 3380-7480
ordenador: Tiago de lima ribeiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 823863

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de  LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 039/2022-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeiro designado pela Portaria nº 524/2021-GP/fScMP, torna pú-
blico nova data da licitação em referência, no dia  15/07/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aquisição de cilindros 
Para Oxigênio Medicinal (1m³), conforme as especificações contidas no 
anexo i, Termo de referência do presente Edital.
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local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará:  www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 05 de julho de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 823470

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 01/07/2022
fontes de recursos: 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606 , 0349009750 e seus respectivos 
superavits, consoante permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 144/2022 - PE SrP Nº 083/2021/fScMP  
Proc. origem N° 259742/2021 - PaE Nº 2022/559454
coNTraTada: f.cardoSo & cia lTda
ordenador: Tiago de lima ribeiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 823396

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 652/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 30 de JUNHo de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/823263;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de MoNica do Socorro coU-
TiNHo GaBY, cargo Gerente, Matricula Nº 5947383/1, concedida de 
01/07/2022 a 30/07/2022, conforme Portaria Nº. 544/2022- caPE/GP/
fScMP, publicada no doE Nº. 35.007 de 14/06/2022.
rEGiSTrE - SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 30 de Junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 823737
..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 788 de 04 de JUNHo  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 840649/2022.
rESolVE: conceder diária(s)  ao(s) abaixo    relacionado(s),     com     o     
coNdUZir SErVidorES ao MUNiciPio dE BarcarENa/Pa No dia 
04/06/2022.
daVid dUarTE BEMMUYal, cPf: 267422682-04, Motorista/GETra, MaT.: 
541882381, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 04 de  Junho de 2022                .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 823587
Portaria Nº 637 de 01 de JUNHo  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 653075/2022.
rESolVE: conceder diária(s)   ao(s)      abaixo    relacionado(s),     com     
o     objetivo     de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE 
doadorES dE SaNGUE Na ilHa dE MoSQUEiro/Pa no dia 28/05/2022.
aMaNda BarroSo dE SarGES, cPf: 782150562-53, Tec. de Enferma-
gem/GEcad, MaT.: 5940373, 0,5 diaria, criSTiaNE PaES dE caSTro, 
cPf: 651074112-15, Téc. em Enf./GEcod, MaT.: 5854296, 0,5 diaria,  fa-
Biola cardoSo da MoTa, cPf: 941371532-72, Tec. de Enfermagem/
GEcad, MaT.: 5924568, 0,5 diaria, JaNE claUdia  da coSTa GoNÇal-
VES, cPf: 454680952-20, Téc. Enf./GEcad, MaT.: 5919935, 0,5 diaria, la-
riSSa liMa MoNTErio da SilVa, cPf: 721434872-15, Enferm./GEcod, 
MaT.: 131345701, 0,5 diaria e lorElaY criSTiNE ViaNa SodrE, cPf: 
803845282-87, Téc. Enfgerm./GEcod, MaT.: 57233791, 0,5 diaria..
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 01 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 823439

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2022Ne01748- 
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/1097453- PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 027/2022.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: HM liNcK - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ nº:00.660.664/0001-87, com sede na rod rS-344, N° 1770, 
Bairro iNdUSTrial. cEP 98.794-620 - SaNTa roSa – rS, neste ato re-
presentada por sua representante legal HElENa Maria liNcK, portadora 
da carteira de identidade n° 4035714692, cPf/Mf sob o 460.382.050-04, 
doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: aquisição de cÂMara dE coNSErVaÇÃo dE coNcENTrado 
dE HEMáciaS, para atender as necessidades do ambulatório Hematológico 
da fundação Hemopa.
do PraZo: rEMESSa ÚNica
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 17.000,00 (de-
zessete mil reais).
do fiScal: Será responsável pela Gestão do contrato o servidor Marcelo 
Victor Moura aranha, responsável pela Gerência de Manutenção - GEMaN 
da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 24/06/2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Taissa Vieira amador – dafiN
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 823632

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 114/22
Nome: ValdEir dE oliVEira liMa SilVESTrE
Matrícula: 5963727/1
cargo/lotação: auxiliar administrativo/fHcGV
Período: 20/06/2022 a 23/06/2022

Protocolo: 823627
Laudo: 104/22 (Pae: 2022/838111)
Nome: JacilENa aSSiS dE oliVEira
Matrícula: 5920587/4
cargo/lotação: Enfermeiro/fHcGV
Período: 10/06/2022 a 20/06/2022

Protocolo: 823504
Laudo: 121/22 (Pae: 2022/837383)
Nome: TaTiaNE rodriGUES cHaVES alVES
Matrícula: 5957772/2
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 24/06/2022 a 28/06/2022

Protocolo: 823512
Laudo: 107/22 (Pae: 2022/838135)
Nome: carMEM lUcia MiraNda GoNÇalVES BarroS
Matrícula: 57197980/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 30/05/2022 a 13/06/2022

Protocolo: 823506
Laudo: 115/22
Nome: aBEl doS SaNToS
Matrícula: 5955229/2
cargo/lotação: Enfermeiro/fHcGV
Período: 28/06/2022 a 04/07/2022

Protocolo: 823507
Laudo: 116/22 (Pae: 2022/838189)
Nome: MarYElBa dE PaUla BorGES liMa PaNToJa
Matrícula: 55586395/4
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 21/06/2022 a 25/06/2022

Protocolo: 823508
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Laudo: 117/22 (Pae: 2022837498)
Nome: ElaNE MarcElE liMa dE oliVEira
Matrícula: 57198020 /4
cargo/lotação: Enfermeiro/fHcGV
Período: 27/06/2022 a 01/07/2022

Protocolo: 823509
Laudo: 118/22
Nome: JoHN lENNoN SaNToS MarTiNS
Matrícula: 5963669/1
cargo/lotação: Enfermeiro/fHcGV
Período: 28/06/2022 a 12/07/2022

Protocolo: 823510

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico 

Número: 108/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipos para transfusão 
sanguínea em bombas de infusão em comodato para atender a necessida-
de de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambu-
latório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do Termo 
de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para forneci-
mento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 18/07/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 823653
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico 
Número: 107/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Patchs de Pericárdio 
inorgânico, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), 
conforme especificações do termo de referência - anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 18/07/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 823442
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico 
Número: 68/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos Médicos 
Hospitalares (Mesa cirúrgica; foco cirúrgico de Teto; aparelho de anes-
tesia com Módulo de capnografia de Pressão Invasiva; Aparelho de Ul-
trassom fixo com doppler; Bisturi Elétrico e Monitores Multiparâmetros 
com Capnografia e Pressão invasiva), para atender as necessidades da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV, 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 18/07/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 823415
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico 
Número: 105/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de material de higiene 
pessoal, para reposição, abastecimento e distribuição entre os setores da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV, 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para adquirir nos prazos e condições constantes no 
referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 19/07/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 823891

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 147/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 147/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 41/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/1323489, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 21/06/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Produtos para Saúde Especializados, uti-
lizados 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: laiBo MEdical ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalarES Ei-
rEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
14.477.127/0001-00, inscrição Estadual nº 633.408.342.110, com sede 
na rua oswaldo cochrane, n°71 sala 41 Embaré, cEP.11040-111, Santos
-SP email: comercial@laibomedical.com.br.
 

iteM descriÇÃo QUaNtidade VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

11 cateter extrator de trombo 60 r$3.389,00 r$203.340,00
                                             Valor GloBal: r$203.340,00

 
* o valor global estimado desta ata é r$203.340,00 (duzentos e três mil, 
trezentos e quarenta reais).
dra. criSTiaNE GUiMaraES MoNTE
ordENadora rESPoNSáVEl, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 823643
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 144/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 144/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 41/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/1323489, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 21/06/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Produtos para Saúde Especializados, uti-
lizados 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: SEllMEd ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalarES lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 37.438.274/0001-
77, inscrição Estadual nº 0892058-39, com sede na avenida caxangá, 
205, Madalena, recife-PE, cEP. 50.720-000, email: sellmedne@gmail.com.
 

iteM descriÇÃo QUaNtidade VaLor 
UNitÁrio VaLor totaL

 
06

Produto: Manifold dispositivos de múltipla entrada. PrES-
SÃo: 500 PSi; adaPTador: rotativo;

oriENTaÇÃo: direta;
PorTaS: 3 portas/ off

 
5000

 
r$9,00

 
r$45.000,00

 Valor GloBal: r$45.000,00
 
* o valor global estimado desta ata é r$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
dra. criSTiaNE GUiMaraES MoNTE
ordENadora rESPoNSáVEl, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 823636
LiceNÇa GaLa

Pae: 2022/803114
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: roMUlo TEiXEira doS SaNToS
Matrícula: 55208181/1
cargo:/lotação: Técnico de Educação física/fPEHcGV
Período: 10/06/2022 a 17/06/2022.
N° da certidão: 065656 01 55 2022 2 00062 105 0018405 63

Protocolo: 823554
LiceNÇa PaterNidade

Nº de dias: 20 (vinte) dias
Nome: fEliciaNo MENdES ViEira JUNior
Matrícula: 57205203/1
cargo/lotação: Médico/fHcGV
Período: 29/06/2022 a 18/07/2022
N° da certidão: 066852 01 55 2022 1 00300 059 0319892 88

Protocolo: 823503
..

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 092/2022 -Hrc  caMetÁ, 02/07/2022.
o diretor do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da Portaria nº 866/2022-ccG–de 30/06/2022, publicada no 
doE 35.030 de 01/07/2022.......
rESolVE:
cESSar, a portaria 109/2021 de 29/10/2021 publicada no doE nº 34.755 
de 03 de Novembro de 2021, a qual designou o servidor ElViS roNiS 
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aMÉrico GoMES, cPf: 460.651.302-06, agente administrativo, matrícula 
5561833-2, para responder pelo setor financeiro deste Hospital Regional 
de cametá, e:
dESiGNar, o servidor oScar coNcEiÇÃo ParaENSE, cPf: 282.454.742-
15, agente administrativo, matrícula 57175375-1, para responder pelo se-
tor financeiro deste Hospital Regional de Cametá.
Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
dÊ ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
diretor do H.r.c.
Portaria nº 866/2022 – ccG
Portaria nº 093/2022 -Hrc                                                                  
cametá, 02/07/2022.
o diretor do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da Portaria nº 866/2022-ccG–de 30/06/2022, publicada no 
doE 35.030 de 01/07/2022.......
rESolVE:
cESSar, a portaria 040/2021 de 11/05/2021 publicada no doE nº 34.581 
de 12 de Maio de 2021, a qual designou a servidora Maria iraNETE al-
VES da SilVa, cPf: 766.277.132-68, agente de artes Práticas, matrícula 
57206392-1, para responder pelo setor de compras deste Hospital regio-
nal de cametá.
dESiGNar, o servidor rodiNEl da SilVa BarBoSa, cPf: 210.230.342-
04, agente administrativo, matrícula 55586182-1, para responder pelo se-
tor de compras deste Hospital regional de cametá.
Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
dÊ ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
diretor do H.r.c.
Portaria nº 866/2022 – ccG

Protocolo: 823392

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO 
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 277 de 24 de JUNHo de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao cdT diaGNÓSTico Por iMaGEM EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 0.5 diária PErÍodo: dE 14/06/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 289 de 27 de JUNHo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 13/06/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 823429

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o Hospital regional de Salinópolis/SESPa, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nº 13/2022/
HrS, do tipo “Menor Preço por iTEM”, conforme o objeto: aquisição de 
MaTErial dE coNSUMo: dEScarTaVEiS EM GEral, visando atender, pelo 
período de 12 (doze) meses as necessidades do Setor de Nutrição e dieté-
tica (SNd) do Hospital regional de Salinópolis, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste instrumento e anexos.
data da abertura: 15/07/2022
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras
UaSG: 926159

Entrega do Edital: os interessados poderão retirar o Edital nos sites: www.
gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br
obs: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoeiro respon-
sável, através do e-mail cplhrs_sespa@yahoo.com.br
Salinópolis-Pará, 04 de julho de 2022.
João Paulo Batista arnour
Pregoeiro/HrS

Protocolo: 823663

.

.

secretaria de estado 
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de aLteraÇÃo 
de cLÁUsULa coNtratUaL 
Nº do coNtrato: 030/2022

Processo: 2021/418190                                                                           
aNEXo: 2022/717601
JUSTificaTiVa: o objeto do termo aditivo refere-se a alteração da cláu-
sula nona, item 9.1 do contrato a.jur nº 030/2022, decorrente do pedido 
formulado pela contratada, concernente a cessão de crédito do contrato 
epigrafado, no qual postula o pagamento exclusivamente junto ao Banco 
do Estado do Pará – BaNPará, com fundamento na Manifestação Jurídica, 
Nota Técnica nº 000045/2020, oriunda da Procuradoria - Geral do Estado 
do Pará, bem como pela autorização do Gestor desta SETraN.
daTa da aSSiNaTUra: 23/06/2022.
coNTraTada: M GoMES da SilVa & cia lTda.
cNPJ: 22.915.722/0001-09.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 823683
eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo

coNtrato Nº: 16/2021  
Processo Nº 2020/208034
aNEXo: 2022/687226                                                                     
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao contrato de 
nº. 16/2021, decorre da solicitação feita pela empresa contratada, Mani-
festação Técnica, Manifestação Jurídica, devidamente autorizada pelo Se-
cretário de Estado de Transportes, com fundamentado no art. 57, § 1o, ii 
da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 27/06/2022                                                                             
TÉrM. ViG.: 25/08/2022
PraZo: 60 (sessenta) dias.
daTa da aSSiNaTUra: 27/06/2022.
coNTraTada: aMaZoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 08.362.093/0001-06
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 823678

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicado - disPoNiBiLiZaÇÃo de 
eMaiL iNstitUcioNaL Para coNtato

a comissão Permanente de licitação - cPl informa que, a partir do dia 
01/07/2022, o site institucional da Secretaria de Estado e de Transportes – 
SETraN (www.setran.pa.gov) encontra-se desativado em razão do período 
de vedação eleitoral.
O e-mail cpl.setran.@setran.pa.gov.br ficará disponível para atendimento e 
solicitações pertinentes aos processos licitatórios deste Órgão.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l – SETraN
Belém, 04 de julho de 2022.

Protocolo: 823675
eXtrato do 1º terMo de rerratiFicaÇÃo 

ao coNtrato N° 036/2022
Processo: 2021/1031342
JUSTIFICATIVA: O Termo de Rerratificação ao Contrato nº 036/2022, pu-
blicado no doE nº 34.966, na data de 11/05/2022, é decorrente de cor-
reção de erro material na cláusula Terceira - dos Preços – no item 3.1, 
identificado pela Diretoria Técnica de Transportes - DIRTEC, sequencial 
273, processo n° 2021/1031342, com fundamento nos termos do art. 65 
da lei nº 8.666/1993.
RETIFICAÇÃO: Fica retificada a cláusula terceira, item 3.1, do contrato nº 
036/2022, passando a constar o seguinte:
onde se lê: 
3.1 a SETraN pagará a coNTraTada pelos serviços de empreitada, objeto 
deste contrato, o valor abaixo:
r$ 36.631.476,93 (trinta e seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, qua-
trocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).
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Leia-se:     
3.1 a SETraN pagará a coNTraTada pelos serviços de empreitada, objeto 
deste contrato, o valor abaixo:
r$ 30.631.476,93 (trinta milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocen-
tos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 26/05/2022.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES – SETraN.
coNTraTada: cfa coNSTrUÇÕES, TErraPlENaGEM E PaViMENTaÇÃo lTda.
cNPJ: 83.318.022/0001-21.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 823682
resULtado de LicitaÇÃo

ModaLidade: toMada de PreÇos
Número: n.º 001/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
001/2022 – SETraN.
Vencedora: TÉcNica ENGENHaria lTda.
Valor: r$ 1.261.981,99.
Belém, 04 de julho de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 823671
NoVo aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: toMada de PreÇos
Número: n.º 006/2022.
oBJETo: restauração da iluminação de 06 (seis) pontes localizadas nas 
rodovias: Pa-483: Ponte almir Gabriel sobre o rio Guamá, com 1.976 m 
de comprimento, trecho: Pa-483 / Br-155, Ponte Moju cidade sobre o rio 
Moju, com 868 m de comprimento, trecho Br-155 / Pa-151 e ponte rio 
acará sobre o rio acará, com 860 m de comprimento, trecho Br-316 / Pa-
151; Pa-252: ponte União sobre o rio Moju, com 868 m de comprimento, 
trecho: Pa-151 / Pa-475 e Ponte sobre o rio capim, com 580 m de compri-
mento, trecho: Pa-140 / Pa-127 e na Pa-151, Ponte clóvis Mácola sobre o 
rio igarapé Miri, com 560 m de comprimento, trecho: Pa-407 / Pa-467, sob 
a jurisdição dos 1º, 4º e 7º Núcleos regionais.
Em virtude de o primeiro chamamento ter sido dESErTo, isto é, sem o 
comparecimento de interessados a prosseguir no certame, convocamos 
nova Sessão de recebimento e abertura dos documentos de Habilitação e 
Propostas financeiras.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 05/07/2022, de segunda a sexta-
feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante Bar-
roso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa. Em virtude do período vedação 
eleitoral do corrente ano, o Edital também poderá ser solicitado via e-mail 
(cpl.setran@setran.pa.gov.br), visto que o site da SETraN (www.setran.
pa.gov) br encontra-se fora do ar.
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da 
SETraN.
data de abertura: 20/07/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 04 de julho de 2022.

Protocolo: 823672
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 012/2022

Processo Nº. 2022/632708
ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por intermé-
dio da SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, inscrita no 
cNPJ sob o nº 04.953.717/0001-09, sediada em Belém, capital do Estado 
do Pará, à av. almirante Barroso nº 3639 – Marco.
coNSTrUTora coNcordia r a S EirEli, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o n° 23.918.807/0001-03, sediada na rodovia 
PA-252, km 11, S/N, Bairro: Vila Comissário, CEP: 68.685-000, Concórdia 
do Pará/Pa.
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução dos servi-
ços de construção de ponte em concreto (10,00 m x 8,60 m x 3,00 m) so-
bre um braço do rio Guamá, localizada na Pa 124, avenida Sete de Setem-
bro, trecho capitão Poço / Garrafão do Norte, no município de Garrafão do 
Norte, 2° Núcleo regional, conforme condições, quantidades, exigências, 
especificações técnicas, Termo de Referência n° 20/2022/DIRTEC/GOE, 
planilha orçamentária e composições de preços unitários estabelecidas nos 
elementos do Projeto Básico por meio de dispensa de licitação por contra-
tação emergencial. fundamentação legal: art. 24, inciso iV, sob a égide da 
lei federal nº 8.666/93. Valor: r$ 689.688,09 (seiscentos e oitenta e nove 
mil, seiscentos e oitenta e oito reais e nove centavos). Termo de dispensa 
assinado em: 30/06/2022. Ratificação assinado em: 30/06/2022.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 823862

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo N° 809103 reFereNte ao 2 º terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 019/2020-cPH, PUBLicado No doe 

Nº 34.996 de 06/06/2022;
onde se lê:
Termo aditivo: 02
contrato 019/2020-cPH
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de vi-
gência do contrato nº 019/2020-cPH
data de assinatura: 30/05/2022
Vigência: O prazo de vigência do Contrato nº 019/2020 – CPH fica pror-
rogado por 12 (doze) meses, tendo a prorrogação início em 01/06/2022 e 
término em 31/05/2023
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7575 e 26.784.1486.7576.
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449035
cNPJ: 39.967.454/0001-71 - coNSÓrio lH PorToS do Pará.
Endereço: avenida Senador lemos, nº 791, Ed. Síntese Plaza, Sala 510, 
bairro Umarizal, cEP: 66.050-005.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.
Leia-se: local: 
Termo aditivo: 02
contrato 019/2020-cPH
Valor: r$ 7.214,041,16
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de vi-
gência do contrato nº 019/2020-cPH
data de assinatura: 30/05/2022
Vigência: O prazo de vigência do Contrato nº 019/2020 – CPH fica pror-
rogado por 12 (doze) meses, tendo a prorrogação início em 01/06/2022 e 
término em 31/05/2023
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7575 e 26.784.1486.7576.
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449035
cNPJ: 39.967.454/0001-71 - coNSÓrio lH PorToS do Pará.
Endereço: avenida Senador lemos, nº 791, Ed. Síntese Plaza, Sala 510, 
bairro Umarizal, cEP: 66.050-005.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 823935
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

diÁria
.

Portaria nº 401/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de junho 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 araú-
jo, agente fiscal, mat 2039354/1, domingos de Miranda Moura, agente 
fiscal, mat 327258/01, arTHUr rUBENS raBElo MarTiNS, agente fis-
cal, mat 3278140010 e MiGUEl MacHado MacEiÓ, agente fiScal, mat 
3272486013 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
ParaGoMiNaS/Pa, no período 02 à 05/06/2022, com o objetivo de fiscali-
zação nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 402/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de junho 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, Francisco de Paula 
ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1, riNaldo NUNES dE PiNHo, 
aGENTE fiScal, mat 3277879, JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coN-
Trolador, mat 57221329/2, Jean lucas Monteiro Batista, controlador, 
mat 5893842/3 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 02 a 05/06/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 403/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 02 de junho 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, ELIANE ROCHA DE LA 
oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 5045363-1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem à Soure / Salvaterra/Pa, no período de 04 
à 07/06/2022, 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.
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Portaria nº 404/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, JOÃO 
BaTiSTa HENriQUE dE oliVEira, agente fiscal, mat 2044293/1, Val-
diNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3, MarcoS 
alEXaNdrE SilVa E SoUZa, aUXiliar EM rEGUlaÇÃo, mat 5893336/3, 
aNdrÉ lUiZ alBUQUErQUE, coNTrolador, mat 5952247/1 e reginaldo 
Guimarães de Brito, assessor, mat 5946646/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a São Miguel do Guamá/irituia/Pa, no perí-
odo 02 à 05/06/2022, 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 405/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ 
do Socorro rocHa, aGENTE fiScal, mat 327455117 1 e fraNciNal-
do MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período de 
02 a 04/06/2022, 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 406/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, LUCAS 
aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 e lucas costa lopes, contro-
lador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a Barcarena (São francisco)/Pa, no período de 02 à 04/06/2022, 
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 407/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diária, ao beneficiário, GABRIEL NE-
PoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (São francisco)/Pa, 
no dia 01/06/2022, com o objetivo de realizar levantamento no porto São 
francisco. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 408/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, 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, raimundo Nonato Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 
2044293-001, Dayanne Matos das Chagas, Controladora, mat 5947459/1 
e Sandielle luiz Silva da cruz, controladora, mat 5909099/2 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa Barbará/Pa, no perí-
odo 03 à 05/06/2022, 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 409/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atri-
buições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos be-
neficiários, Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, mat 379956/1 e BRUNO 
lEoNardo SoUZa E SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa Maria e capanema/
PA, no período de 02 à 06/06/2022, 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 410/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 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 São Miguel do Guamá/
Irituia/PA no período de 02 à 05/06/2022, com o objetivo de fiscalização 
nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 411/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Rosen-
do caetano de Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período 02 à 
05/06/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviá-
rio intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 413/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Al-
varo Guilherme Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 5281482/9, islia 
lima de Sousa amorim, Supervisor ii, mat 5917188/2 e aNdrÉ aUGUSTo 
PaMPloNa frEirE, auxiliar em regulação, mat 5947484/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a canaã dos carajás/Pa no perío-
do de 07 à 11/06/2022, com o objetivo de reuniões com os assessores da 
Prefeitura de canaã dos carajás para tratativas de assinatura do Termo de 
cooperação Técnica; visita aos sistemas de resíduos sólidos do município 
(aterro, cooperativas e outros). rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 415/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Shey-
ziane Nobre Portilho, auxiliar em regulação Serv. Publ. e 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 de 10 à 12/06/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo. 
Portaria nº 420/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Rafael 
Willian araújo da costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 5946646/1 
e reginaldo Guimarães de Brito, assessor, mat 5946646/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a aBaETETUBa/Pa, no período 
10 à 11/06/2022, com o objetivo de realizar apoio a emissão de carteira 
de gratuidade para idosos e estudantes nas ações sociais da alEPa E cac 
cidadaNia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 421/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Rafael 
Willian araújo da costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 5722395/2 
e reginaldo Guimarães de Brito, assessor, mat 5946646/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a BaiÃo/Pa, no período 12 à 
13/06/2022, com o objetivo de realizar apoio a emissão de carteira de 
gratuidade para idosos e estudantes nas ações sociais da alEPa E cac 
cidadaNia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 422/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 08 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Caro-
line Nazaré da Silva carvalho, asistente administrativa., mat 54195912/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a dom Eliseu e 
Paragominas/Pa, no período de 10 à 14/06/2022, com o objetivo de acom-
panhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 425/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 08 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período 09 à 
12/06/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviá-
rio intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 426/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge 
luiz conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu 
frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, 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 San-
ta luzia/Pa, no período 09 à 12/06/2022, com o objetivo de companhar o 
diretor de fiscalização em operação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUM-
Pra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 427/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, HELTON 
fraNciSco crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1, JoÃo BaTiS-
Ta HENriQUE dE oliVEira, agente fiscal, mat 2044293/1, Benedito Go-
mes 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 e MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, 
mat 3272486013 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a capanema, Bragança/Pa, no período 09 à 12/06/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 428/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 09 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, BRUNO 
lEoNardo SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, ValdiNEY fEr-
rEira GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3, fraNciSco dE PaUla 
fErrEira NUNES, coNTrolador, mat 5953830/1, JEaN lUcaS MoNTEiro 
BaTiSTa, controlador, mat 5893842/3 e riNaldo NUNES dE PiNHo, aGEN-
TE fiScal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem à SoUrE E SalVaTErra/Pa, no período de 09 à 12/06/2022, com o 
objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 429/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 09 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, JONATHAN 
fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 57221329/2, adolfo Maia 
da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, aNdrÉ lUiZ Soa-
rES PErEira, coNTrolador, mat 5952251/1, aNdrÉ lUiZ alBUQUErQUE 
SilVa, coNTrolador, mat 5952247/1 e GUY dE SilVEira corrÊa, coN-
Trolador, mat 5952275/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem à SoUrE E SalVaTErra/Pa, no período de 09 à 12/06/2022, com o 
objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 430/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 09 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Rosendo 
caetano de Sarges, fiscal, mat 2025043/10, Eliane rocha de la osa cabe-
za, Técnica, mat 5045363.1 e Marcos alexandre silva e Sousa, auxiliar, mat 
5893336/3 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a San-
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ta luzia do pará e cachoeira do Piriá/Pa, no período de 09 a 12/06/2022, 
com o objetivo de Acompanhar o Diretor de fiscalização em Santa Luzia 
do pará e cachoeira do Piriá. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 431/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Raimundo 
celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 09 à 13/06/2022, 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 432/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson 
araújo de Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acor-
do com as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa luzia do Pará/ 
cachoeira do Piriá /Pa no período de 09 à 12/06/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 433/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Cândido Rodri-
gues Monteiro, Motorista, mat 5432065/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Paragominas/Pa, no período de 10 à 12/06/2022, 
com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 435/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 10 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ 
do Socorro rocHa, aGENTE fiScal aGENTE fiScal, mat 327455117 1 e 
fraNciNaldo MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciS-
CO) /PA, no período de 10 a 12/06/2022, com o objetivo de realizar fiscaliza-
ção nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 436/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 10 de junho de 
2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, LUCAS AMO-
riM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 e lucas costa lopes, controlador, mat 
5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a BU-
JARÚ/PA, no período de 10 à 12/06/2022, com o objetivo de realizar fiscaliza-
ção nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 437/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 10 de junho de 
2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 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 Marabá/Pa no período de 22 à 
26/06/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. RE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 438/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 10 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Rafael 
de Sousa da Silva, Assessor, mat 5946645/1 e Erika Hayane Reis Borges e 
Silva, aux. regulação, mat 5953257/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Ponta de Pedras/Pa, no período 10 à 13/06/2022, 
com o objetivo de realizar apoio a emissão de carteira de gratuidade para 
idosos e estudantes nas ações sociais da alEPa E cac cidadaNia. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 439/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 10 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 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 capanema e Paragominas/Pa, no 
período de 10 à 14/06/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 441/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiá-
rios, HElToN fraNciSco crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1, 
JoÃo BaTiSTa HENriQUE dE oliVEira, agente fiscal, mat 2044293/1, 
Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, domingos de 
Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01, arTHUr rUBENS raBElo 
MarTiNS, agente fiscal, mat 3278140010 e MiGUEl MacHado MacEiÓ, 
fiScal, mat 3272486013 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a capanema, Bragança/Pa, no período 15 à 19/06/2022, com o 
objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 442/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 14 de junho de 
2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, BRUNO LEONAR-
do SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, ValdiNEY fErrEira 
GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3, fraNciSco dE PaUla fErrEi-
ra NUNES, coNTrolador, mat 5953830/1, JEaN lUcaS MoNTEiro BaTiS-
Ta, controlador, mat 5893842/3 e riNaldo NUNES dE PiNHo, aGENTE fiS-
cal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
SoUrE E SalVaTErra/Pa, no período de 15 à 19/06/2022, com o objetivo de 
fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM-
Pra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Portaria nº 443/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiá-
rios, adolfo Maia da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, 
aNdrÉ lUiZ alBUQUErQUE SilVa, coNTrolador, coNTrolador, mat 
5952247/1, GUY dE SilVEira corrÊa, controlador, mat 5952275/1, aN-
drÉ lUiZ SoarES PErEira, coNTrolador, mat5952251/1 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 15 a 19/04/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 444/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Ro-
sendo caetano de Sarges, fiscal, mat 2025043/10, Eliane rocha de la 
osa cabeza, Técnica, 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 a ca-
panema, Bragança /Pa, no período de 09 a 12/06/2022, com o objetivo de 
Acompanhar o Diretor de fiscalização em Santa Luzia do pará e Cachoeira 
do Piriá. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria nº 445/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, LUCAS 
aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 e fraNciNaldo MEirElES 
WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a colarES/Pa, no período de 16 à 18/06/2022, 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 446/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Moisés rodrigues 
figueiredo, 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 Santa Barbara/Pa, no período 
17 à 19/06/2022, 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 447/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ 
do Socorro rocHa, aGENTE fiScal, mat 327455117 1 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a aBaETETUBa/Pa, no período de 16 à 18/06/2022, 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 448/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera Lucia 
campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 e José francisco Santos Soares, controlador, 
mat 5947523/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
colares, São caetano de odivelas/Pa, no período 17 a 19/06/2022, 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 449/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 2 ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, RO-
BErTo carloS ZaidaN coElHo, aUX. EM rEGUlaÇÃo, mat 5862809/3 
e GaBriEl NEPoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (São 
francisco) /Pa, no dia 16 á 18/06/2022, com o objetivo de realizar levanta-
mento no porto São francisco. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 450/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Raimundo 
celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 16 à 20/06/2022, 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 451/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Dayanne Matos das Chagas, Controladora, mat 5947459/1 e Raimundo 
Nonato Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a BENEVidES/Pa, no período 
17 à 19/06/2022, 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 452/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Sergio 
Murilo Pamplona Novaes, controlador, mat 5948091/1 e GUSTaVo oli-
VEira dE SoUZa, controlador, mat 5911960/3 de acordo com as bases 
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vigentes, por motivo de viagem a SaNTa crUZ do arari/Pa, no período 
de 16 a 18/06/2022, 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 453/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1 e José Joa-
quim Bechir, agente fiscal, mat 2026155/1 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem a Vila dos cabanos/Pa, no período 17 a 
19/06/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviá-
rio intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 454/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, aos beneficiários, Victor 
Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1 e Evandro 
Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 de acordo com as ba-
ses vigentes, por motivo de viagem a cUrUÇa/Pa, no período de 17 à 
19/06/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos trans-
portes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 455/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 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, Bragança /Pa 
no período de 15 à 19/06/2022, com o objetivo de fiscalização nos trans-
portes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 456/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Simone 
lopez riera, assessora, mat 5947399/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a capanema e Bragança/Pa, no período de 15 à 
19/06/2022, com o objetivo de acompanhar diretor em reunião. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 457/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Caroline 
Nazaré da Silva carvalho, asistente administrativa, mat 54195912/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e Bra-
gança/Pa, no período de 15 à 19/06/2022, com o objetivo de acompanhar 
serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURI-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 458/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de ju-
nho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
rafael de Sousa da Silva, assessor, mat 5946645/1, rafael Willian araú-
jo da Costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 5722395/2 e Erika 
Hayane Reis Borges e Silva, Aux. Regulação, mat 5953257/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a MUaNá/Pa, no período 
16 à 20/06/2022, com o objetivo de realizar apoio a emissão de carteira 
de gratuidade para idosos e estudantes nas ações sociais da alEPa E cac 
cidadaNia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 459/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge 
luiz conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu 
frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, 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 ca-
PaNEMa, BraGaNÇa/Pa, no período 15 à 19/06/2022, com o objetivo de 
fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo
Portaria nº 460/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 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 capanema e Paragominas/Pa, no 
período de 15 à 19/06/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 463/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de junho 
de 2022. o coordenador administrativo financeiro da arcoN-Pa, no uso 
de suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Euripedes Reis da Cruz Filho, Diretor Geral, mat 5945659/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Brasília/df, no 
período de 20 à 22/06/2022, com o objetivo de participar de reunião na 
aBar. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aNToNio PaUlo MoN-
TEiro dE SoUZa.
Portaria nº 465/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de ju-
nho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Ca-
rolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a doM EliSEU, MaraBá/Pa, no 
período de 21 à 26/06/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo.

Portaria nº 467/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera Lucia 
campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 e José francisco Santos Soares, controlador, 
mat 5947523/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
colares, São caetano de odivelas/Pa, no período 23 a 25/06/2022, 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 468/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
alvaro Guilherme Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 5281482/9 e 
islia lima de Sousa amorim, Supervisor ii, mat 5917188/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a MoJU/Pa no período de 23 à 
24/06/2022, com o objetivo de reuniões com os assessores da Prefeitura 
de canaã dos carajás para tratativas de assinatura do Termo de coopera-
ção Técnica; visita aos sistemas de resíduos sólidos do município (aterro, 
cooperativas e outros). rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 470/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 22 de junho de 
2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, BRUNO LEONAR-
do SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, fraNciSco dE PaUla 
fErrEira NUNES, coNTrolador, mat 5953830/1, JEaN lUcaS MoNTEiro 
BaTiSTa, controlador, mat 5893842/3 e riNaldo NUNES dE PiNHo, aGEN-
TE fiScal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem à SoUrE E SalVaTErra/Pa, no período de 23 à 26/06/2022, com o 
objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 469/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, ADOL-
fo Maia da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, JoNaTHaN 
fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 57221329/2 e aNdrÉ lUiZ 
SoarES PErEira, coNTrolador, mat 5952251/1 de acordo com as ba-
ses vigentes, por motivo de viagem a SoUrE E SalVaTErra/Pa no período 
de 23 a 26/06/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 471/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiá-
rios, raimundo raiol lopes, mat 3167682/1, Joelson ramos de Queiroz, 
controlador, mat 5889829/2, arleandro firmino Simplício, controlador, mat 
5952245/1, andré luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 e 
ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3 de acor-
do com as bases vigentes, por motivo de viagem a MaraBá. /Pa no perí-
odo de 22 a 26/06/2022, com o objetivo de acompanhando diretoria em 
operação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 472/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiá-
rios, Jorge luiz conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar 
de Abreu Frazão Neto, Supervisor II, mat 5953703/1, Guy de Silveira Cor-
rea, controlador, mat 5952275/1 , José do Socorro Morais da cruz, Su-
pervisor ii, mat 5632633/2 e Helton francisco cruz da cunha, Supervisor, 
mat 5945902/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Marabá/Pa no período 22 à 26/06/2022, com o objetivo de acompanhar 
Diretor de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURI-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 474/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 22 de junho de 
2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 4 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Jean Luiz Brandão 
Quaresma, Supervisor ii, mat 5946036/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à BarcarENa/Pa, no período de 22 à 26/06/2022, com 
o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo. 
Portaria nº 473/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Raimundo 
celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 22 à 26/06/2022, 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 475/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, 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 23 à 27/06/2022, com o objetivo de acompanhar servi-
ço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES 
rEiS da crUZ filHo. 
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Portaria nº 476/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ 
do Socorro rocHa, aGENTE fiScal, mat 327455117 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 
24 a 26/06/2022, 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 477/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 e fraNciNaldo MEi-
rElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (araPari)/Pa, no período de 
24 à 26/06/2022, 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 478/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 23 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE:CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, ELIANE 
rocHa dE la oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 5045363-1, JoÃo 
BaTiSTa HENriQUE dE oliVEira, agente fiscal, mat 2044293/1, Marcos 
alexandre silva e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3 e 5893336/3, assessor, 
mat 5946646/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
abaetetuba e igarapé Miri/Pa, no período de 23 à 26/06/2022, com o ob-
jetivo 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 479/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 27 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, ELIANE 
rocHa dE la oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 5045363-1, José do 
Socorro Morais da Cruz, Supervisor II, mat 5632633/2 e Heleny da Silva 
coelho, Tec.reg. Niii, mat 54182699/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à capitão Poço e Santa luzia do Pará/Pa, no período 
de 28 à 29/06/2022, com o objetivo de apoio a fiscalização nos transportes 
rodoviários. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 480/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 28 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, Eduardo 
antonio domont costa, Gerente do GTT, mat 5945895/ 1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem à Marabá/Pa, no período de 29 à 
30/06/2022, com o objetivo de apoio à fiscalização em Marabá. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 481/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribui-
ções RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, domingos de 
Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01, arTHUr rUBENS raBElo 
MarTiNS, agente fiscal, mat 3278140010 e MiGUEl MacHado MacEiÓ, 
fiScal, mat 3272486013 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a capanema, Bragança/Pa, no período 23 à 26/06/2022, com o 
objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo. 
Portaria nº 483/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 de junho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rE-
SOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Rafael 
de Sousa da Silva, assessor, mat 5946645/1 e rafael Willian araújo da 
costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 5722395/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a alMEiriM/Pa, no período 24 
à 27/06/2022, com o objetivo de realizar apoio a emissão de carteira de 
gratuidade para idosos e estudantes nas ações sociais da alEPa E cac 
cidadaNia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 485/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de ju-
nho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Antonio 
Paulo Monteiro de Souza, coordenador adm. financeiro, mat 51472379 e 
cândido rodrigues Monteiro, Motorista, mat 5432065/3 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Paragominas/Pa, no período de 28 
à 30/06/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. RE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 823718

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, resol-
ve notificar o operador MARIA CRISTIANE CARMO DE CARVALHO para que 
se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, 
sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 271/2022, em virtude 
da existência de pendências junto a arcoN-Pa, para que a tramitação do 
Processo Nº To2022/0071-GTo cumpra o seu curso, sem que seja prejudi-
cado o direito ao contraditório e ampla defesa. 
Belém (Pa), 27 de junho de 2022.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 823736

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 189 de 01 de JULHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2022/839367;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MarTiNHa dE SoUZa SaNToS, matrícula nº 
10073/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder 
ao cargo de Gerente, no período de 04/07/2022 a 01/08/2022, em virtude 
da titular, KáTia HElENa alMEida dE SoUSa, matrícula nº 54191039/ 2, 
ter sido designada a responder pela coordenadoria de recursos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca-SEdaP.

Protocolo: 823407
Portaria Nº 187 de 01 de JULHo de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/777262;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNdrEa criSTiNa EGiTo doS aNJoS, matrícula nº 
54191230/ 2, ocupante do cargo de assistente administrativo, para res-
ponder ao cargo de coordenador, no período de 04/07/2022 a 02/08/2022, 
em virtude do titular, Joao BaTiSTa MoNTEiro PiNHEiro JUNior, matrí-
cula nº 5954897/ 1, estar em gozo de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 823403
Portaria Nº 188 de 01 de JULHo de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/777883;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, JESSica da SilVa alVES, ocupante do cargo de 
assistente regional Técnico administrativo, matrícula nº 5946778/ 1, 
para responder ao cargo de coordenador, no período de 06/07/2022 a 
04/08/2022, em virtude do titular, faBio HENriQUE dE oliVEira alVES, 
matrícula nº 5917943/ 4, estar em gozo de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 823405
Portaria Nº 190 de 01 de JULHo de 2022

o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2022/839367;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora KáTia HElENa alMEida dE SoUSa, matrícula nº 
54191039/ 2, ocupante do cargo de Gerente, para responder ao cargo 
de coordenador, no período de 04/07/2022 a 01/08/2022, em virtude do 
titular, EdUardo aNdrE BaraTa fiGUEirEdo, matrícula nº 5243181/ 8, 
estar em gozo de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-SEdaP.

Protocolo: 823409
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2009/169331 EUda Maria SilVa dE 
carValHo SÍTio SaNTa lUZia 17,2670Ha iGaraPÉ-aÇU 1194/2022

oBS: TorNa SEM EfEiTo a Portaria de nº 523/2021, de 12 de Maio de 
2021, Publicada no doE nº 34.582 de 13/05/2021
Belém(Pa), 04/07/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo 
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia 

               Portaria Nº 013/2019
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2008/129842 rUBENS alVES TEiXEira SÍTio olHoS VErdES 37,0804Ha TailÂNdia 1195Ha

Belém(Pa), 04/07/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo 
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia 
PorTaria Nº 013/2019

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2015/262063 MarcoS MaGNo cUNHa faZENda coN-
cEiÇÃo 817,6131Ha BarcarENa 1196/2022

Belém(Pa), 04/07/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo 
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia 
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 823631
Portaria N° 1191 de 04 de JULHo de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 740,5963 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/631399. 
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 740,5963 ha (setecentos e 
quarenta hectares, cinquenta e nove ares e sessenta e três centiares), 
denominada GlEBa coriNa, localizada no Município conceição do ara-

guaia, com limites, confrontações e demais especificações técnicas cons-
tantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes ter-
mos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 9.096.428,75m e E = 
684.819,03m; deste, segue confrontando com o limite do imóvel da fa-
zenda rancho do araguaia ii / Gleba a, de Propriedade de José Eloi Shae-
fer, Matriculada sob o nº31.056, com a seguinte distância 41,28 m e 
azimute plano 130°54’14” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.096.401,72m e E = 684.850,23m; 85,80 m e azimute plano 140°19’46” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.096.335,68m e E = 684.905,00m; 
49,21 m e azimute plano 140°19’05” até o marco M-004, de coordenada N 
= 9.096.297,81m e E = 684.936,42m; 89,06 m e azimute plano 149°47’55” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.096.220,84m e E = 684.981,22m; 
0,32 m e azimute plano 147°48’15” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.096.220,57m e E = 684.981,39m; 72,38 m e azimute plano 146°11’13” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.096.160,43m e E = 685.021,67m; 
0,51 m e azimute plano 142°54’26” até o marco M-008, de coordenada N 
= 9.096.160,02m e E = 685.021,98m; 0,21 m e azimute plano 140°54’22” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.096.159,86m e E = 685.022,11m; 
89,29 m e azimute plano 137°55’08” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.096.093,59m e E = 685.081,95m; 0,34 m e azimute plano 135°00’00” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.096.093,35m e E = 685.082,19m; 
0,33 m e azimute plano 132°30’38” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.096.093,13m e E = 685.082,43m; 0,37 m e azimute plano 128°25’05” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.096.092,90m e E = 685.082,72m; 
236,15 m e azimute plano 125°59’56” até o marco M-014, de coordenada 
N = 9.095.954,10m e E = 685.273,77m; 0,50 m e azimute plano 
123°41’24” até o marco M-015, de coordenada N = 9.095.953,82m e E = 
685.274,19m; 0,63 m e azimute plano 116°33’54” até o marco M-016, de 
coordenada N = 9.095.953,54m e E = 685.274,75m; 73,87 m e azimute 
plano 113°00’51” até o marco M-017, de coordenada N = 9.095.924,66m 
e E = 685.342,74m; 12,16 m e azimute plano 113°02’38” até o marco 
M-018, de coordenada N = 9.095.919,90m e E = 685.353,93m; 87,97 m 
e azimute plano 113°01’15” até o marco M-019, de coordenada N = 
9.095.885,50m e E = 685.434,89m; 2,24 m e azimute plano 112°53’45” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.095.884,63m e E = 685.436,95m; 
0,17 m e azimute plano 113°37’46” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.095.884,56m e E = 685.437,11m; 34,46 m e azimute plano 110°58’49” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.095.872,22m e E = 685.469,29m; 
95,33 m e azimute plano 110°59’04” até o marco M-023, de coordenada N 
= 9.095.838,08m e E = 685.558,30m; 82,74 m e azimute plano 112°20’25” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.095.806,63m e E = 685.634,83m; 
0,42 m e azimute plano 112°18’22” até o marco M-025, de coordenada N 
= 9.095.806,47m e E = 685.635,22m; 72,78 m e azimute plano 112°20’48” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.095.778,80m e E = 685.702,53m; 
0,33 m e azimute plano 160°27’48” até o marco M-027, de coordenada N 
= 9.095.778,49m e E = 685.702,64m; 0,83 m e azimute plano 154°21’32” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.095.777,74m e E = 685.703,00m; 
0,82 m e azimute plano 144°57’02” até o marco M-029, de coordenada N 
= 9.095.777,07m e E = 685.703,47m; 0,83 m e azimute plano 135°29’23” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.095.776,48m e E = 685.704,05m; 
0,83 m e azimute plano 126°10’47” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.095.775,99m e E = 685.704,72m; 0,82 m e azimute plano 115°56’32” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.095.775,63m e E = 685.705,46m; 
11,27 m e azimute plano 111°42’59” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.095.771,46m e E = 685.715,93m; 0,09 m e azimute plano 110°33’22” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.095.771,43m e E = 685.716,01m; 
26,35 m e azimute plano 111°41’47” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.095.761,69m e E = 685.740,49m; 68,12 m e azimute plano 111°41’43” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.095.736,51m e E = 685.803,78m; 
25,45 m e azimute plano 114°26’25” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.095.725,98m e E = 685.826,95m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Norte - Nordeste) da Vicinal corina, com a 
seguinte distância 38,37 m e azimute plano 114°26’52” até o marco 
M-038, de coordenada N = 9.095.710,10m e E = 685.861,88m; 0,24 m e 
azimute plano 112°14’56” até o marco M-039, de coordenada N = 
9.095.710,01m e E = 685.862,10m; 65,96 m e azimute plano 111°38’13” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.095.685,69m e E = 685.923,41m; 
58,71 m e azimute plano 113°19’45” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.095.662,44m e E = 685.977,32m; 0,27 m e azimute plano 111°48’05” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.095.662,34m e E = 685.977,57m; 
64,26 m e azimute plano 110°13’42” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.095.640,12m e E = 686.037,87m; 78,00 m e azimute plano 110°38’41” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.095.612,62m e E = 686.110,86m; 
81,59 m e azimute plano 111°14’59” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.095.583,05m e E = 686.186,90m; 44,93 m e azimute plano 114°46’47” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.095.564,22m e E = 686.227,69m; 
77,96 m e azimute plano 123°28’26” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.095.521,22m e E = 686.292,72m; 111,39 m e azimute plano 
130°46’37” até o marco M-048, de coordenada N = 9.095.448,47m e E = 
686.377,07m; 90,52 m e azimute plano 133°07’28” até o marco M-049, de 
coordenada N = 9.095.386,59m e E = 686.443,14m; 20,09 m e azimute 
plano 149°30’56” até o marco M-050, de coordenada N = 9.095.369,28m 
e E = 686.453,33m; 67,55 m e azimute plano 151°02’13” até o marco 
M-051, de coordenada N = 9.095.310,18m e E = 686.486,04m; 100,45 m 
e azimute plano 153°46’46” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.095.220,07m e E = 686.530,42m; 107,08 m e azimute plano 154°34’35” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.095.123,36m e E = 686.576,39m; 
32,00 m e azimute plano 157°08’41” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.095.093,87m e E = 686.588,82m; 29,47 m e azimute plano 171°02’22” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.095.064,76m e E = 686.593,41m; 
55,12 m e azimute plano 181°37’56” até o marco M-056, de coordenada N 
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= 9.095.009,66m e E = 686.591,84m; 0,14 m e azimute plano 184°05’08” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.095.009,52m e E = 686.591,83m; 
112,71 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-058, de coordenada 
N = 9.094.896,81m e E = 686.591,83m; 0,87 m e azimute plano 
174°44’46” até o marco M-059, de coordenada N = 9.094.895,94m e E = 
686.591,91m; 0,67 m e azimute plano 166°10’17” até o marco M-060, de 
coordenada N = 9.094.895,29m e E = 686.592,07m; 78,33 m e azimute 
plano 162°18’11” até o marco M-061, de coordenada N = 9.094.820,67m 
e E = 686.615,88m; 0,20 m e azimute plano 159°46’31” até o marco 
M-062, de coordenada N = 9.094.820,48m e E = 686.615,95m; 0,20 m e 
azimute plano 159°46’31” até o marco M-063, de coordenada N = 
9.094.820,29m e E = 686.616,02m; 48,87 m e azimute plano 157°37’02” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.094.775,10m e E = 686.634,63m; 
22,61 m e azimute plano 157°37’12” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.094.754,19m e E = 686.643,24m; 45,14 m e azimute plano 157°36’59” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.094.712,45m e E = 686.660,43m; 
19,04 m e azimute plano 160°11’40” até o marco M-067, de coordenada N 
= 9.094.694,54m e E = 686.666,88m; 1,21 m e azimute plano 160°13’08” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.094.693,40m e E = 686.667,29m; 
deste, segue confrontando com o limite do imóvel da fazenda Santa Euli-
na, de Propriedade de divina Martins felipe, com a seguinte distância 
14,80 m e azimute plano 54°34’13” até o marco M-069, de coordenada N 
= 9.094.701,98m e E = 686.679,35m; 308,26 m e azimute plano 39°57’07” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.094.938,29m e E = 686.877,30m; 
361,31 m e azimute plano 39°57’11” até o marco M-071, de coordenada N 
= 9.095.215,26m e E = 687.109,32m; 12,86 m e azimute plano 39°30’32” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.095.225,18m e E = 687.117,50m; 
114,80 m e azimute plano 39°29’49” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.095.313,77m e E = 687.190,52m; 227,07 m e azimute plano 39°29’53” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.095.488,99m e E = 687.334,95m; 
1,43 m e azimute plano 39°36’00” até o marco M-075, de coordenada N = 
9.095.490,09m e E = 687.335,86m; 175,24 m e azimute plano 39°29’54” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.095.625,31m e E = 687.447,32m; 
85,23 m e azimute plano 39°29’48” até o marco M-077, de coordenada N 
= 9.095.691,08m e E = 687.501,53m; 201,46 m e azimute plano 39°29’58” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.095.846,53m e E = 687.629,67m; 
92,24 m e azimute plano 39°29’49” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.095.917,71m e E = 687.688,34m; 122,32 m e azimute plano 39°29’48” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.096.012,10m e E = 687.766,14m; 
82,51 m e azimute plano 310°18’19” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.096.065,47m e E = 687.703,22m; 187,26 m e azimute plano 
310°17’44” até o marco M-082, de coordenada N = 9.096.186,58m e E = 
687.560,39m; 0,79 m e azimute plano 310°21’52” até o marco M-083, de 
coordenada N = 9.096.187,09m e E = 687.559,79m; 64,17 m e azimute 
plano 310°17’50” até o marco P-001, de coordenada N = 9.096.228,59m 
e E = 687.510,85m; deste, segue á Margem Direita do Afluente do Córrego 
Grotão, com a seguinte distância 1.084,73m,  até o marco M-084, de co-
ordenada N = 9.096.003,79m e E = 688.489,71m; segue pela faixa de 
domínio pela Margem direita (sentido Norte - Sul) da rodovia Estadual 
Pa- 449, com a seguinte distância 98,78 m e azimute plano 190°48’01” até 
o marco M-085, de coordenada N = 9.095.906,76m e E = 688.471,20m; 
23,89 m e azimute plano 190°48’24” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.095.883,29m e E = 688.466,72m; 183,53 m e azimute plano 
191°38’02” até o marco M-087, de coordenada N = 9.095.703,53m e E = 
688.429,71m; 128,46 m e azimute plano 194°38’12” até o marco M-088, 
de coordenada N = 9.095.579,24m e E = 688.397,25m; 17,94 m e azimu-
te plano 194°39’21” até o marco M-089, de coordenada N = 9.095.561,88m 
e E = 688.392,71m; 166,88 m e azimute plano 195°26’40” até o marco 
M-090, de coordenada N = 9.095.401,03m e E = 688.348,27m; 232,36 m 
e azimute plano 195°02’56” até o marco M-091, de coordenada N = 
9.095.176,64m e E = 688.287,94m; 255,59 m e azimute plano 194°56’47” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.094.929,70m e E = 688.222,02m; 
19,29 m e azimute plano 194°55’46” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.094.911,06m e E = 688.217,05m; 81,64 m e azimute plano 196°33’41” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.094.832,81m e E = 688.193,78m; 
0,12 m e azimute plano 194°02’10” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.094.832,69m e E = 688.193,75m; 81,17 m e azimute plano 195°07’30” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.094.754,33m e E = 688.172,57m; 
117,79 m e azimute plano 194°02’15” até o marco M-097, de coordenada 
N = 9.094.640,06m e E = 688.144,00m; 98,64 m e azimute plano 
195°42’16” até o marco M-098, de coordenada N = 9.094.545,10m e E = 
688.117,30m; 6,84 m e azimute plano 195°42’13” até o marco M-099, de 
coordenada N = 9.094.538,52m e E = 688.115,45m; 0,21 m e azimute 
plano 196°41’57” até o marco M-100, de coordenada N = 9.094.538,32m 
e E = 688.115,39m; 78,15 m e azimute plano 193°17’09” até o marco 
M-101, de coordenada N = 9.094.462,26m e E = 688.097,43m; 81,18 m 
e azimute plano 196°33’12” até o marco M-102, de coordenada N = 
9.094.384,44m e E = 688.074,30m; 67,32 m e azimute plano 205°09’37” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.094.323,51m e E = 688.045,68m; 
8,71 m e azimute plano 205°07’27” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.094.315,62m e E = 688.041,98m; 141,23 m e azimute plano 
222°38’29” até o marco M-105, de coordenada N = 9.094.211,73m e E = 
687.946,31m; 3,35 m e azimute plano 222°41’59” até o marco M-106, de 
coordenada N = 9.094.209,27m e E = 687.944,04m; 82,98 m e azimute 
plano 221°42’27” até o marco M-107, de coordenada N = 9.094.147,32m 
e E = 687.888,83m; 0,97 m e azimute plano 222°04’30” até o marco 
M-108, de coordenada N = 9.094.146,60m e E = 687.888,18m; 168,86 m 
e azimute plano 221°42’49” até o marco M-109, de coordenada N = 
9.094.020,55m e E = 687.775,82m; 0,48 m e azimute plano 221°38’01” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.094.020,19m e E = 687.775,50m; 
125,28 m e azimute plano 221°42’45” até o marco M-111, de coordenada 

N = 9.093.926,67m e E = 687.692,14m; 349,98 m e azimute plano 
221°56’08” até o marco M-112, de coordenada N = 9.093.666,32m e E = 
687.458,25m; 108,27 m e azimute plano 221°38’02” até o marco M-113, 
de coordenada N = 9.093.585,40m e E = 687.386,32m; 95,53 m e azimu-
te plano 221°38’06” até o marco M-114, de coordenada N = 9.093.514,00m 
e E = 687.322,85m; 154,04 m e azimute plano 224°26’33” até o marco 
M-115, de coordenada N = 9.093.404,02m e E = 687.214,99m; 0,39 m e 
azimute plano 221°52’40” até o marco M-116, de coordenada N = 
9.093.403,73m e E = 687.214,73m; 0,73 m e azimute plano 216°05’06” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.093.403,14m e E = 687.214,30m; 
80,77 m e azimute plano 211°36’22” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.093.334,35m e E = 687.171,97m; 0,60 m e azimute plano 208°41’10” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.093.333,82m e E = 687.171,68m; 
0,60 m e azimute plano 201°26’52” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.093.333,26m e E = 687.171,46m; 65,60 m e azimute plano 197°50’38” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.093.270,82m e E = 687.151,36m; 
0,69 m e azimute plano 194°14’14” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.093.270,15m e E = 687.151,19m; 0,57 m e azimute plano 187°00’05” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.093.269,58m e E = 687.151,12m; 
54,07 m e azimute plano 183°21’39” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.093.215,60m e E = 687.147,95m; 0,29 m e azimute plano 181°58’30” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.093.215,31m e E = 687.147,94m; 
58,17 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.093.157,14m e E = 687.147,94m; 116,78 m e azimute plano 
180°53’17” até o marco M-127, de coordenada N = 9.093.040,37m e E = 
687.146,13m; 19,72 m e azimute plano 180°54’02” até o marco M-128, de 
coordenada N = 9.093.020,65m e E = 687.145,82m; 0,11 m e azimute 
plano 180°00’00” até o marco M-129, de coordenada N = 9.093.020,54m 
e E = 687.145,82m; 38,47 m e azimute plano 179°11’45” até o marco 
M-130, de coordenada N = 9.092.982,07m e E = 687.146,36m; 112,92 m 
e azimute plano 179°11’54” até o marco M-131, de coordenada N = 
9.092.869,16m e E = 687.147,94m; 0,71 m e azimute plano 175°10’10” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.092.868,45m e E = 687.148,00m; 
147,93 m e azimute plano 170°56’31” até o marco M-133, de coordenada 
N = 9.092.722,36m e E = 687.171,29m; 0,17 m e azimute plano 
169°59’31” até o marco M-134, de coordenada N = 9.092.722,19m e E = 
687.171,32m; 85,13 m e azimute plano 168°33’01” até o marco M-135, de 
coordenada N = 9.092.638,75m e E = 687.188,22m; 72,30 m e azimute 
plano 172°27’26” até o marco M-136, de coordenada N = 9.092.567,08m 
e E = 687.197,71m; 104,93 m e azimute plano 175°22’52” até o marco 
M-137, de coordenada N = 9.092.462,49m e E = 687.206,16m; 148,38 m 
e azimute plano 176°43’40” até o marco M-138, de coordenada N = 
9.092.314,35m e E = 687.214,63m; 38,23 m e azimute plano 176°06’01” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.092.276,21m e E = 687.217,23m; 
deste, segue confrontando com o limite do imóvel da fazenda aliança, de 
Propriedade de claudionor Pedro da Mota, com a seguinte distância 577,09 
m e azimute plano 275°25’59” até o marco M-140, de coordenada N = 
9.092.330,85m e E = 686.642,73m; 114,55 m e azimute plano 275°25’48” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.092.341,69m e E = 686.528,69m; 
464,00 m e azimute plano 275°25’58” até o marco M-142, de coordenada 
N = 9.092.385,62m e E = 686.066,77m; deste, segue confrontando com o 
limite do imóvel da fazenda aliança ii, de Propriedade de claudionor Pe-
dro da Mota, com a seguinte distância 321,95 m e azimute plano 6°16’31” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.092.705,64m e E = 686.101,96m; 
307,47 m e azimute plano 6°16’32” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.093.011,27m e E = 686.135,57m; 463,15 m e azimute plano 6°16’34” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.093.471,64m e E = 686.186,20m; 
1,31 m e azimute plano 6°08’48” até o marco M-146, de coordenada N = 
9.093.472,94m e E = 686.186,34m; 423,13 m e azimute plano 311°58’29” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.093.755,93m e E = 685.871,77m; 
482,36 m e azimute plano 40°37’42” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.094.122,02m e E = 686.185,86m; 295,50 m e azimute plano 
309°32’41” até o marco M-149, de coordenada N = 9.094.310,16m e E = 
685.957,99m; 690,04 m e azimute plano 309°32’35” até o marco M-150, 
de coordenada N = 9.094.749,48m e E = 685.425,87m; 491,33 m e 
azimute plano 309°34’40” até o marco M-151, de coordenada N = 
9.095.062,52m e E = 685.047,17m; 69,13 m e azimute plano 309°34’35” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.095.106,56m e E = 684.993,89m; 
364,85 m e azimute plano 222°31’11” até o marco M-153, de coordenada 
N = 9.094.837,65m e E = 684.747,31m; 0,37 m e azimute plano 
222°47’51” até o marco M-154, de coordenada N = 9.094.837,38m e E = 
684.747,06m; 220,52 m e azimute plano 222°31’15” até o marco M-155, 
de coordenada N = 9.094.674,85m e E = 684.598,02m; deste, segue con-
frontando com o limite do imóvel da fazenda Maria Bonita i, de Proprieda-
de de roberto Miclos ledo Junior, Matriculada sob o nº 30.986, com a se-
guinte distância 329,12 m e azimute plano 309°51’54” até o marco M-156, 
de coordenada N = 9.094.885,81m e E = 684.345,40m; 133,59 m e 
azimute plano 309°51’54” até o marco M-157, de coordenada N = 
9.094.971,44m e E = 684.242,86m; deste, segue confrontando com o li-
mite do imóvel da fazenda Maria Bonita i, de Propriedade de roberto Mi-
clos ledo Junior, Matriculada sob o nº 17.173, com a seguinte distância 
256,38 m e azimute plano 39°20’52” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.095.169,70m e E = 684.405,41m; 0,02 m e azimute plano 63°26’06” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.095.169,71m e E = 684.405,43m; 
277,34 m e azimute plano 39°20’52” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.095.384,18m e E = 684.581,27m; 46,71 m e azimute plano 39°21’12” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.095.420,30m e E = 684.610,89m; 
479,29 m e azimute plano 311°20’57” até o marco M-162, de coordenada 
N = 9.095.736,94m e E = 684.251,09m; deste, segue confrontando com o 
limite do imóvel da fazenda Maria Bonita i, de Propriedade de roberto 
Miclos ledo Junior, Matriculada sob o nº 25.328), com a seguinte distância 
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499,64 m e azimute plano 39°22’59” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.096.123,12m e E = 684.568,11m; deste, segue confrontando com o 
limite do imóvel da fazenda Maria Bonita i, de Propriedade de roberto 
Miclos ledo Junior, Matriculada sob o nº 25.327, com a seguinte distância 
64,86 m e azimute plano 39°22’53” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.096.173,25m e E = 684.609,26m; 327,95 m e azimute plano 39°23’01” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.096.426,73m e E = 684.817,35m;  
2,63 m e azimute plano 39°44’59” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U T M.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 823495
Portaria N° 1189 de 04 de JULHo de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de redenção, abrangendo uma área de 
491,8495 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/635831.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 491,8495 ha (quatrocentos 
e noventa e um hectares, oitenta e quatro ares e noventa e cinco centia-
res), denominada GlEBa SÃo MarTiN – ParTE a, localizada no Município 
Redenção, com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes 
termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 9.099.608,42m e E 
= 623.718,89m; deste, segue pelo limite Municipal (iBEGE,2019) reden-
ção/conceição do araguaia, com a seguinte distância 69,70 m e azimute 
plano 113°09’58” até o marco M-002, de coordenada N = 9.099.581,00m 
e E = 623.782,97m; 92,80 m e azimute plano 113°09’41” até o marco 
M-003, de coordenada N = 9.099.544,50m e E = 623.868,29m;260,90 m 
e azimute plano 115°52’50” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.099.430,62m e E = 624.103,02m;230,08 m e azimute plano 145°15’46” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.099.241,55m e E = 
624.234,12m;205,10 m e azimute plano 174°39’14” até o marco M-006, 
de coordenada N = 9.099.037,34m e E = 624.253,23m;0,26 m e azimute 
plano 173°25’05” até o marco M-007, de coordenada N = 9.099.037,08m 
e E = 624.253,26m;88,50 m e azimute plano 174°39’03” até o marco 
M-008, de coordenada N = 9.098.948,97m e E = 624.261,51m;254,93 m 
e azimute plano 182°16’30” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.098.694,24m e E = 624.251,39m;199,03 m e azimute plano 185°50’54” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.098.496,25m e E = 
624.231,11m;85,44 m e azimute plano 185°51’05” até o marco M-011, de 
coordenada N = 9.098.411,26m e E = 624.222,40m;113,61 m e azimute 
plano 175°24’58” até o marco M-012, de coordenada N = 9.098.298,01m 
e E = 624.231,48m;142,20 m e azimute plano 145°33’32” até o marco 
M-013, de coordenada N = 9.098.180,74m e E = 624.311,90m;6,82 m e 
azimute plano 145°38’03” até o marco M-014, de coordenada N = 
9.098.175,11m e E = 624.315,75m;181,93 m e azimute plano 150°10’47” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.098.017,27m e E = 
624.406,22m;25,04 m e azimute plano 150°10’43” até o marco M-016, de 
coordenada N = 9.097.995,55m e E = 624.418,67m;229,55 m e azimute 
plano 170°43’54” até o marco M-017, de coordenada N = 9.097.769,00m 
e E = 624.455,64m;48,62 m e azimute plano 180°09’12” até o marco 
M-018, de coordenada N = 9.097.720,38m e E = 624.455,51m;187,26 m 
e azimute plano 180°09’44” até o marco M-019, de coordenada N = 
9.097.533,12m e E = 624.454,98m;227,23 m e azimute plano 184°54’19” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.097.306,72m e E = 
624.435,55m;46,40 m e azimute plano 180°09’38” até o marco M-021, de 
coordenada N = 9.097.260,32m e E = 624.435,42m;76,26 m e azimute 
plano 180°09’55” até o marco M-022, de coordenada N = 9.097.184,06m 
e E = 624.435,20m;170,88 m e azimute plano 173°50’31” até o marco 
M-023, de coordenada N = 9.097.014,17m e E = 624.453,53m;366,88 m 
e azimute plano 154°20’04” até o marco M-024, de coordenada N = 

9.096.683,49m e E = 624.612,43m;531,07 m e azimute plano 167°53’49” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.096.164,22m e E = 
624.723,78m;34,93 m e azimute plano 150°29’57” até o marco M-026, de 
coordenada N = 9.096.133,82m e E = 624.740,98m;107,61 m e azimute 
plano 150°30’17” até o marco M-027, de coordenada N = 9.096.040,16m 
e E = 624.793,96m; deste, segue pelo confrontando com os limites da 
Gleba federal Nova Glória, com a seguinte distância  56,94 m e azimute 
plano 270°13’53” até o marco M-028, de coordenada N = 9.096.040,39m 
e E = 624.737,02m;561,14 m e azimute plano 270°14’05” até o marco 
M-029, de coordenada N = 9.096.042,69m e E = 624.175,88m;831,14 m 
e azimute plano 270°14’06” até o marco M-030, de coordenada N = 
9.096.046,10m e E = 623.344,75m;97,10 m e azimute plano 270°13’48” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.096.046,49m e E = 
623.247,65m;273,34 m e azimute plano 270°14’05” até o marco M-032, 
de coordenada N = 9.096.047,61m e E = 622.974,31m;0,06 m e azimute 
plano 270°00’00” até o marco M-033, de coordenada N = 9.096.047,61m 
e E = 622.974,25m;370,06 m e azimute plano 270°14’07” até o marco 
M-034, de coordenada N = 9.096.049,13m e E = 622.604,19m;271,36 m 
e azimute plano 270°14’04” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.096.050,24m e E = 622.332,83m; deste, segue confrontando com os 
limites da chácara Nunardo iii, com a seguinte distância  29,42 m e 
azimute plano 353°21’47” até o marco M-036, de coordenada N = 
9.096.079,46m e E = 622.329,43m;126,09 m e azimute plano 353°22’09” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.096.204,71m e E = 
622.314,87m;73,90 m e azimute plano 353°22’20” até o marco M-038, de 
coordenada N = 9.096.278,12m e E = 622.306,34m;200,01 m e azimute 
plano 353°22’04” até o marco M-039, de coordenada N = 9.096.476,79m 
e E = 622.283,24m;251,57 m e azimute plano 353°22’09” até o marco 
M-040, de coordenada N = 9.096.726,68m e E = 622.254,19m;200,00 m 
e azimute plano 353°22’13” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.096.925,34m e E = 622.231,10m;200,00 m e azimute plano 353°22’03” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.097.124,00m e E = 
622.208,00m;3,61 m e azimute plano 355°42’39” até o marco M-043, de 
coordenada N = 9.097.127,60m e E = 622.207,73m; deste, segue con-
frontando com os limites do Sítio São Miguel arcanjo, com a seguinte dis-
tância  2,98 m e azimute plano 75°49’26” até o marco M-044, de coorde-
nada N = 9.097.128,33m e E = 622.210,62m;4,62 m e azimute plano 
76°14’03” até o marco M-045, de coordenada N = 9.097.129,43m e E = 
622.215,11m;136,22 m e azimute plano 73°50’44” até o marco M-046, de 
coordenada N = 9.097.167,33m e E = 622.345,95m;6,04 m e azimute 
plano 73°50’46” até o marco M-047, de coordenada N = 9.097.169,01m e 
E = 622.351,75m;1.034,10 m e azimute plano 73°50’45” até o marco 
M-048, de coordenada N = 9.097.456,72m e E = 623.345,02m;8,09 m e 
azimute plano 73°51’01” até o marco M-049, de coordenada N = 
9.097.458,97m e E = 623.352,79m;5,96 m e azimute plano 358°56’34” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.097.464,93m e E = 
623.352,68m;127,17 m e azimute plano 357°28’02” até o marco M-051, 
de coordenada N = 9.097.591,98m e E = 623.347,06m;0,25 m e azimute 
plano 357°42’34” até o marco M-052, de coordenada N = 9.097.592,23m 
e E = 623.347,05m;183,36 m e azimute plano 357°27’54” até o marco 
M-053, de coordenada N = 9.097.775,41m e E = 623.338,94m;0,39 m e 
azimute plano 358°31’52” até o marco M-054, de coordenada N = 
9.097.775,80m e E = 623.338,93m;171,19 m e azimute plano 357°27’56” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.097.946,82m e E = 
623.331,36m;23,76 m e azimute plano 357°28’03” até o marco M-056, de 
coordenada N = 9.097.970,56m e E = 623.330,31m;180,69 m e azimute 
plano 357°27’56” até o marco M-057, de coordenada N = 9.098.151,07m 
e E = 623.322,32m;0,39 m e azimute plano 357°03’52” até o marco 
M-058, de coordenada N = 9.098.151,46m e E = 623.322,30m;148,43 m 
e azimute plano 357°28’01” até o marco M-059, de coordenada N = 
9.098.299,74m e E = 623.315,74m;0,32 m e azimute plano 98°52’50” até 
o marco M-060, de coordenada N = 9.098.299,69m e E = 623.316,06m;0,54 
m e azimute plano 355°45’49” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.098.300,23m e E = 623.316,02m; deste, segue confrontando com os 
limites do Sítio São Bento, com distância 26,94 m e azimute plano 
279°27’57” até o marco M-062, de coordenada N = 9.098.304,66m e E = 
623.289,45m;56,61 m e azimute plano 279°28’32” até o marco M-063, de 
coordenada N = 9.098.313,98m e E = 623.233,61m; 3,01 m e azimute 
plano 20°50’46” até o marco M-064, de coordenada N = 9.098.316,79m e 
E = 623.234,68m;195,24 m e azimute plano 20°50’38” até o marco 
M-065, de coordenada N = 9.098.499,25m e E = 623.304,15m; deste, 
segue confrontando com os limites da fazenda Santa Terezinha, com a 
seguinte distância  6,34 m e azimute plano 20°36’32” até o marco M-066, 
de coordenada N = 9.098.505,18m e E = 623.306,38m;42,33 m e azimu-
te plano 20°34’02” até o marco     M-067, de coordenada N = 9.098.544,81m 
e E = 623.321,25m;0,63 m e azimute plano 20°26’58” até o marco M-068, 
de coordenada N = 9.098.545,40m e E = 623.321,47m;13,08 m e azimu-
te plano 20°35’49” até o marco M-069, de coordenada N = 9.098.557,64m 
e E = 623.326,07m; deste, segue pelo confrontando com os limites da 
fazenda Hiper limpo, com a seguinte distância 6,85 m e azimute plano 
26°09’13” até o marco M-070, de coordenada N = 9.098.563,79m e E = 
623.329,09m; 93,84 m e azimute plano 20°33’27” até o marco M-071, de 
coordenada N = 9.098.651,65m e E = 623.362,04m;8,59 m e azimute 
plano 20°01’02” até o marco M-072, de coordenada N = 9.098.659,72m e 
E = 623.364,98m;6,64 m e azimute plano 21°11’33” até o marco M-073, 
de coordenada N = 9.098.665,91m e E = 623.367,38m;986,41 m e azimu-
te plano 20°33’14” até o marco M-074, de coordenada N = 9.099.589,53m 
e E = 623.713,70m; 19,59 m e azimute plano 15°21’46” m até o marco 
M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
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Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de redenção.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 823472
Portaria N° 1190 de 04 de JULHo de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 1987, atri-
bui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promover a arrecada-
ção de terras públicas devolutas de seu domínio, observando, no que couberem, 
as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão execu-
tor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir às suas 
terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-lhe, assim, 
dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da Portaria nº 854, de 04 de abril 
de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado nº 29.675 de 12 de abril 
de 2002, arrecadou a área de terras denominada GlEBa SÃo BENEdiTo, 
localizada no Município de Jacareacanga, com área de 336.800,0000 ha 
a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca de 
Jacareacanga sob o nº 164, livro: 2-B, folhas 006 e 006 verso;
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da Gleba São Be-
nedito, para atender a regularização fundiária de áreas parcialmente in-
seridas na mesma;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/749008.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da Gleba São Benedito, localizada no 
Município de Jacareacanga, a qual passará a ter uma área de 238.198,9707 
ha (duzentos e trinta e oito mil, cento e noventa e oito hectares, noventa 
e sete ares e sete centiares) com limites, confrontações e demais especi-
ficações técnicas constantes no Memorial Descritivo elaborado pelo ITER-
Pa, nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N 
= 8.978.677,07m e E = 592.599,01m; deste, segue pelo limite Muni-
cipal iBGE de Jacareacanga e Novo Progresso, com a seguinte distância 
19.020,83 m e azimute plano 179°57’21” até o marco M-002, de coor-
denada N = 8.959.656,25m e E = 592.613,64m; deste, segue pelo li-
mite Municipal iBGE Jacaracanga (Pa) e Paranaíta (MT), com a seguinte 
distância 12.819,27 m e azimute plano 274°54’23” até o marco M-003, de 
coordenada N = 8.960.752,68m e E = 579.841,34m; 102,40 m e azimute 
plano 274°54’28” até o marco M-004, de coordenada N = 8.960.761,44m 
e E = 579.739,32m; 4.162,19 m e azimute plano 274°54’15” até o marco 
M-005, de coordenada N = 8.961.117,27m e E = 575.592,37m; 12.262,15 
m e azimute plano 274°54’15” até o marco M-006, de coordenada N 
= 8.962.165,57m e E = 563.375,11m; 12.047,65 m e azimute plano 
274°54’15” até o marco M-007, de coordenada N = 8.963.195,54m e E 
= 551.371,57m; 13.342,19 m e azimute plano 274°54’15” até o marco 
P-001, de coordenada N = 8.964.336,18m e E = 538.078,23m; deste, 
segue pelos limite naturais a Margem direita do rio São Manuel, com a se-
guinte distância de 89.083,08 metros até o marco P-1122, de coordenada N 
= 8.993.848,67m e E = 496.248,81m; deste, segue pelos limite naturais a 
Margem direita do rio São Benedito, com a seguinte distância 101.403,60 
metros até o marco P-2688, de coordenada N = 8.992.026,98m e E = 
558.131,01m; deste, segue pelos limite naturais a Margem Esquerda do 
rio São Benedito ii, com a seguinte distância de 76.303,38 metros até o 
marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
57°00’, fuso -21, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que dá poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matrícula nº 164, Livro: 2-B, Folhas 006 e 006 verso, 
junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de Jacareacanga.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 823484
Portaria N° 1188 de 04 de JULHo de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;

coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 365,7275 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/693450.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 365,7275 ha (trezentos e 
sessenta e cinco hectares, setenta e dois ares e setenta e cinco centiares), 
denominada GlEBa cÓrrEGo da raiNHa, localizada no Município concei-
ção do Araguaia, com limites, confrontações e demais especificações técni-
cas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguin-
tes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 9.100.065,21m 
e E = 626.455,13m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem di-
reita (sentido Sudoeste/Noroeste) da rodovia Estadual Pa-287, com a se-
guinte distância:   15,61 m e azimute plano 101°04’47” até o marco M-002, 
de coordenada N = 9.100.062,21m e E = 626.470,45m; 0,08 m e azimute 
plano 97°07’30” até o marco M-003, de coordenada N = 9.100.062,20m e 
E = 626.470,53m; 0,35 m e azimute plano 98°07’48” até o marco M-004, 
de coordenada N = 9.100.062,15m e E = 626.470,88m; 0,35 m e azimute 
plano 93°16’14” até o marco M-005, de coordenada N = 9.100.062,13m e 
E = 626.471,23m; 64,01 m e azimute plano 92°03’01” até o marco M-006, 
de coordenada N = 9.100.059,84m e E = 626.535,20m; 0,16 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-007, de coordenada N = 9.100.059,84m e 
E = 626.535,36m; 0,32 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-008, 
de coordenada N = 9.100.059,84m e E = 626.535,68m; 66,20 m e azimu-
te plano 86°30’36” até o marco M-009, de coordenada N = 9.100.063,87m 
e E = 626.601,76m; 0,55 m e azimute plano 83°46’27” até o marco M-010, 
de coordenada N = 9.100.063,93m e E = 626.602,31m; 0,11 m e azimute 
plano 79°41’43” até o marco M-011, de coordenada N = 9.100.063,95m e 
E = 626.602,42m; 86,60 m e azimute plano 78°56’54” até o marco M-012, 
de coordenada N = 9.100.080,55m e E = 626.687,41m; 0,38 m e azimute 
plano 76°19’43” até o marco M-013, de coordenada N = 9.100.080,64m e 
E = 626.687,78m; 0,39 m e azimute plano 73°26’35” até o marco M-014, 
de coordenada N = 9.100.080,75m e E = 626.688,15m; 0,08 m e azimute 
plano 66°48’05” até o marco M-015, de coordenada N = 9.100.080,78m e 
E = 626.688,22m; 38,37 m e azimute plano 69°19’18” até o marco M-016, 
de coordenada N = 9.100.094,33m e E = 626.724,12m; 0,94 m e azimute 
plano 69°26’38” até o marco M-017, de coordenada N = 9.100.094,66m e 
E = 626.725,00m; 90,85 m e azimute plano 69°19’22” até o marco M-018, 
de coordenada N = 9.100.126,74m e E = 626.810,00m; 0,39 m e azimute 
plano 67°22’48” até o marco M-019, de coordenada N = 9.100.126,89m e 
E = 626.810,36m; 0,41 m e azimute plano 62°10’33” até o marco M-020, 
de coordenada N = 9.100.127,08m e E = 626.810,72m; 0,04 m e azimute 
plano 56°18’36” até o marco M-021, de coordenada N = 9.100.127,10m e 
E = 626.810,75m; 79,03 m e azimute plano 59°46’07” até o marco M-022, 
de coordenada N = 9.100.166,89m e E = 626.879,03m; 0,36 m e azimute 
plano 56°18’36” até o marco M-023, de coordenada N = 9.100.167,09m e 
E = 626.879,33m; 0,36 m e azimute plano 54°05’25” até o marco M-024, 
de coordenada N = 9.100.167,30m e E = 626.879,62m; 71,61 m e azimu-
te plano 51°29’11” até o marco M-025, de coordenada N = 9.100.211,89m 
e E = 626.935,65m; 2,18 m e azimute plano 51°30’14” até o marco M-026, 
de coordenada N = 9.100.213,25m e E = 626.937,36m; 39,05 m e azimu-
te plano 51°29’54” até o marco M-027, de coordenada N = 9.100.237,56m 
e E = 626.967,92m; 0,10 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-028, 
de coordenada N = 9.100.237,63m e E = 626.967,99m; 152,85 m e 
azimute plano 50°21’43” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.100.335,14m e E = 627.085,70m; 238,94 m e azimute plano 51°07’46” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.100.485,09m e E = 627.271,73m; 
0,03 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-031, de coordenada N = 
9.100.485,11m e E = 627.271,75m; 165,64 m e azimute plano 50°43’24” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.100.589,97m e E = 627.399,97m; 
202,21 m e azimute plano 51°30’41” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.100.715,82m e E = 627.558,25m; 0,78 m e azimute plano 51°48’05” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.100.716,30m e E = 627.558,86m; 
61,11 m e azimute plano 51°30’41” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.100.754,33m e E = 627.606,69m; 217,10 m e azimute plano 60°54’55” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.100.859,86m e E = 627.796,41m; 
496,87 m e azimute plano 62°00’02” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.101.093,12m e E = 628.235,12m; 83,44 m e azimute plano 69°37’55” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.101.122,16m e E = 628.313,34m; 
80,81 m e azimute plano 74°45’17” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.101.143,41m e E = 628.391,31m; 2,87 m e azimute plano 74°39’27” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.101.144,17m e E = 628.394,08m; 
70,50 m e azimute plano 74°45’41” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.101.162,70m e E = 628.462,10m; 144,58 m e azimute plano 76°16’48” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.101.196,99m e E = 628.602,55m; 
80,38 m e azimute plano 78°57’41” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.101.212,38m e E = 628.681,44m; 49,46 m e azimute plano 96°08’22” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.101.207,09m e E = 628.730,62m; 
39,19 m e azimute plano 105°20’42” até o marco M-045, de coordenada N 
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= 9.101.196,72m e E = 628.768,41m; 53,09 m e azimute plano 119°17’52” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.101.170,74m e E = 628.814,71m; 
80,73 m e azimute plano 126°50’14” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.101.122,34m e E = 628.879,32m; 0,12 m e azimute plano 124°59’31” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.101.122,27m e E = 628.879,42m; 
167,22 m e azimute plano 125°32’57” até o marco M-049, de coordenada 
N = 9.101.025,05m e E = 629.015,47m; 236,79 m e azimute plano 
125°29’10” até o marco M-050, de coordenada N = 9.100.887,59m e E = 
629.208,28m; 0,56 m e azimute plano 124°49’28” até o marco M-051, de 
coordenada N = 9.100.887,27m e E = 629.208,74m; 186,81 m e azimute 
plano 125°29’07” até o marco M-052, de coordenada N = 9.100.778,83m 
e E = 629.360,85m; 0,36 m e azimute plano 123°41’24” até o marco 
M-053, de coordenada N = 9.100.778,63m e E = 629.361,15m; 89,47 m 
e azimute plano 121°20’10” até o marco M-054, de coordenada N = 
9.100.732,10m e E = 629.437,57m; 0,10 m e azimute plano 119°03’17” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.100.732,05m e E = 629.437,66m; 
0,59 m e azimute plano 116°59’45” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.100.731,78m e E = 629.438,19m; 53,60 m e azimute plano 113°17’18” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.100.710,59m e E = 629.487,42m; 
0,28 m e azimute plano 111°02’15” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.100.710,49m e E = 629.487,68m; 0,35 m e azimute plano 108°26’06” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.100.710,38m e E = 629.488,01m; 
61,10 m e azimute plano 106°09’56” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.100.693,37m e E = 629.546,69m; 0,46 m e azimute plano 103°44’11” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.100.693,26m e E = 629.547,14m; 
56,57 m e azimute plano 100°52’58” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.100.682,58m e E = 629.602,69m; 0,06 m e azimute plano 108°26’06” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.100.682,56m e E = 629.602,75m; 
0,46 m e azimute plano 97°25’53” até o marco M-064, de coordenada N = 
9.100.682,50m e E = 629.603,21m; 51,55 m e azimute plano 94°51’05” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.100.678,14m e E = 629.654,58m; 
0,23 m e azimute plano 92°29’22” até o marco M-066, de coordenada N = 
9.100.678,13m e E = 629.654,81m; 86,02 m e azimute plano 92°16’19” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.100.674,72m e E = 629.740,76m; 
85,01 m e azimute plano 93°00’03” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.100.670,27m e E = 629.825,65m; 77,72 m e azimute plano 93°16’30” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.100.665,83m e E = 629.903,24m; 
155,15 m e azimute plano 93°16’12” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.100.656,98m e E = 630.058,14m; 12,85 m e azimute plano 99°40’29” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.100.654,82m e E = 630.070,81m; 
0,84 m e azimute plano 99°34’27” até o marco M-072, de coordenada N = 
9.100.654,68m e E = 630.071,64m; 30,55 m e azimute plano 99°39’57” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.100.649,55m e E = 630.101,76m; 
13,37 m e azimute plano 102°52’56” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.100.646,57m e E = 630.114,79m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Nordeste/Sudoeste) do ramal da fazenda 
Boa Esperança, com a seguinte distância:  0,67 m e azimute plano 
190°18’17” até o marco M-075, de coordenada N = 9.100.645,91m e E = 
630.114,67m; 88,23 m e azimute plano 185°08’13” até o marco M-076, de 
coordenada N = 9.100.558,03m e E = 630.106,77m; 0,28 m e azimute 
plano 184°05’08” até o marco M-077, de coordenada N = 9.100.557,75m 
e E = 630.106,75m; 30,53 m e azimute plano 181°58’16” até o marco 
M-078, de coordenada N = 9.100.527,24m e E = 630.105,70m; 19,64 m 
e azimute plano 185°59’32” até o marco M-079, de coordenada N = 
9.100.507,71m e E = 630.103,65m; 35,80 m e azimute plano 195°15’18” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.100.473,17m e E = 630.094,23m; 
0,47 m e azimute plano 193°26’55” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.100.472,71m e E = 630.094,12m; 25,26 m e azimute plano 189°37’08” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.100.447,81m e E = 630.089,90m; 
1,19 m e azimute plano 189°13’26” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.100.446,64m e E = 630.089,71m; 36,80 m e azimute plano 189°37’16” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.100.410,36m e E = 630.083,56m; 
30,20 m e azimute plano 192°05’55” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.100.380,83m e E = 630.077,23m; 0,18 m e azimute plano 192°31’44” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.100.380,65m e E = 630.077,19m; 
0,27 m e azimute plano 188°25’37” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.100.380,38m e E = 630.077,15m; 26,64 m e azimute plano 186°50’03” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.100.353,93m e E = 630.073,98m; 
34,11 m e azimute plano 187°07’23” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.100.320,08m e E = 630.069,75m; 0,62 m e azimute plano 183°41’29” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.100.319,46m e E = 630.069,71m; 
0,18 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.100.319,28m e E = 630.069,71m; 29,65 m e azimute plano 177°57’04” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.100.289,65m e E = 630.070,77m; 
0,59 m e azimute plano 174°11’36” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.100.289,06m e E = 630.070,83m; 12,13 m e azimute plano 171°16’31” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.100.277,07m e E = 630.072,67m; 
39,99 m e azimute plano 210°27’27” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.100.242,60m e E = 630.052,40m; 0,84 m e azimute plano 205°20’46” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.100.241,84m e E = 630.052,04m; 
35,50 m e azimute plano 200°33’49” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.100.208,60m e E = 630.039,57m; 22,83 m e azimute plano 215°49’15” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.100.190,09m e E = 630.026,21m; 
0,51 m e azimute plano 213°04’14” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.100.189,66m e E = 630.025,93m; 0,76 m e azimute plano 205°53’13” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.100.188,98m e E = 630.025,60m; 
40,88 m e azimute plano 201°15’17” até o marco M-101, de coordenada N 
= 9.100.150,88m e E = 630.010,78m; 0,11 m e azimute plano 201°48’05” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.100.150,78m e E = 630.010,74m; 
0,21 m e azimute plano 196°41’57” até o marco M-103, de coordenada N 
= 9.100.150,58m e E = 630.010,68m; 24,43 m e azimute plano 197°39’22” 

até o marco M-104, de coordenada N = 9.100.127,30m e E = 630.003,27m; 
0,38 m e azimute plano 195°07’26” até o marco M-105, de coordenada N 
= 9.100.126,93m e E = 630.003,17m; 18,01 m e azimute plano 193°15’25” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.100.109,40m e E = 629.999,04m; 
33,16 m e azimute plano 204°08’17” até o marco M-107, de coordenada N 
= 9.100.079,14m e E = 629.985,48m; 0,36 m e azimute plano 202°59’19” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.100.078,81m e E = 629.985,34m; 
24,67 m e azimute plano 199°58’38” até o marco M-109, de coordenada N 
= 9.100.055,62m e E = 629.976,91m; 19,22 m e azimute plano 202°23’18” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.100.037,85m e E = 629.969,59m; 
21,25 m e azimute plano 205°19’23” até o marco M-111, de coordenada N 
= 9.100.018,64m e E = 629.960,50m; 15,60 m e azimute plano 225°00’00” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.100.007,61m e E = 629.949,47m; 
0,62 m e azimute plano 221°42’39” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.100.007,15m e E = 629.949,06m; 0,61 m e azimute plano 214°59’31” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.100.006,65m e E = 629.948,71m; 
0,62 m e azimute plano 206°58’49” até o marco M-115, de coordenada N 
= 9.100.006,10m e E = 629.948,43m; 20,84 m e azimute plano 203°56’45” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.099.987,05m e E = 629.939,97m; 
0,35 m e azimute plano 202°06’34” até o marco M-117, de coordenada N 
= 9.099.986,73m e E = 629.939,84m; 0,91 m e azimute plano 195°15’18” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.099.985,85m e E = 629.939,60m; 
26,42 m e azimute plano 189°04’51” até o marco M-119, de coordenada N 
= 9.099.959,76m e E = 629.935,43m; 49,63 m e azimute plano 198°26’32” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.099.912,68m e E = 629.919,73m; 
30,41 m e azimute plano 202°09’43” até o marco M-121, de coordenada N 
= 9.099.884,52m e E = 629.908,26m; 34,75 m e azimute plano 208°53’17” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.099.854,09m e E = 629.891,47m; 
0,43 m e azimute plano 205°58’28” até o marco M-123, de coordenada N 
= 9.099.853,70m e E = 629.891,28m; 39,09 m e azimute plano 203°57’18” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.099.817,98m e E = 629.875,41m; 
0,35 m e azimute plano 202°06’34” até o marco M-125, de coordenada N 
= 9.099.817,66m e E = 629.875,28m; 0,22 m e azimute plano 200°51’16” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.099.817,45m e E = 629.875,20m; 
74,15 m e azimute plano 197°23’47” até o marco M-127, de coordenada N 
= 9.099.746,69m e E = 629.853,03m; 27,66 m e azimute plano 201°02’10” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.099.720,87m e E = 629.843,10m; 
22,13 m e azimute plano 237°44’22” até o marco M-129, de coordenada N 
= 9.099.709,06m e E = 629.824,39m; 0,71 m e azimute plano 233°36’56” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.099.708,64m e E = 629.823,82m; 
0,70 m e azimute plano 225°34’43” até o marco M-131, de coordenada N 
= 9.099.708,15m e E = 629.823,32m; 0,71 m e azimute plano 217°31’09” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.099.707,59m e E = 629.822,89m; 
0,70 m e azimute plano 209°50’45” até o marco M-133, de coordenada N 
= 9.099.706,98m e E = 629.822,54m; 0,71 m e azimute plano 200°44’46” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.099.706,32m e E = 629.822,29m; 
17,74 m e azimute plano 197°21’08” até o marco M-135, de coordenada N 
= 9.099.689,39m e E = 629.817,00m; 0,65 m e azimute plano 194°15’00” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.099.688,76m e E = 629.816,84m; 
0,28 m e azimute plano 188°07’48” até o marco M-137, de coordenada N 
= 9.099.688,48m e E = 629.816,80m; 10,15 m e azimute plano 186°40’37” 
até o marco M-138, de coordenada N = 9.099.678,40m e E = 629.815,62m; 
3,71 m e azimute plano 186°49’06” até o marco M-139, de coordenada N 
= 9.099.674,72m e E = 629.815,18m; 20,46 m e azimute plano 186°42’30” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.099.654,40m e E = 629.812,79m; 
33,33 m e azimute plano 228°38’57” até o marco M-141, de coordenada N 
= 9.099.632,38m e E = 629.787,77m; 0,73 m e azimute plano 224°26’37” 
até o marco M-142, de coordenada N = 9.099.631,86m e E = 629.787,26m; 
0,73 m e azimute plano 216°05’06” até o marco M-143, de coordenada N 
= 9.099.631,27m e E = 629.786,83m; 0,72 m e azimute plano 207°58’46” 
até o marco M-144, de coordenada N = 9.099.630,63m e E = 629.786,49m; 
0,73 m e azimute plano 199°10’44” até o marco M-145, de coordenada N 
= 9.099.629,94m e E = 629.786,25m; 0,73 m e azimute plano 191°00’13” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.099.629,22m e E = 629.786,11m; 
24,34 m e azimute plano 186°50’31” até o marco M-147, de coordenada N 
= 9.099.605,05m e E = 629.783,21m; 24,22 m e azimute plano 236°18’59” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.099.591,62m e E = 629.763,06m; 
86,09 m e azimute plano 240°36’01” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.099.549,36m e E = 629.688,06m; 0,24 m e azimute plano 240°15’18” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.099.549,24m e E = 629.687,85m; 
40,85 m e azimute plano 237°31’40” até o marco M-151, de coordenada N 
= 9.099.527,31m e E = 629.653,39m; 81,26 m e azimute plano 250°06’56” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.099.499,67m e E = 629.576,97m; 
0,11 m e azimute plano 248°11’55” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.099.499,63m e E = 629.576,87m; 23,87 m e azimute plano 250°06’55” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.099.491,51m e E = 629.554,42m; 
0,82 m e azimute plano 245°36’49” até o marco M-155, de coordenada N 
= 9.099.491,17m e E = 629.553,67m; 0,82 m e azimute plano 235°55’22” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.099.490,71m e E = 629.552,99m; 
0,83 m e azimute plano 226°28’08” até o marco M-157, de coordenada N 
= 9.099.490,14m e E = 629.552,39m; 0,82 m e azimute plano 216°35’28” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.099.489,48m e E = 629.551,90m; 
0,82 m e azimute plano 207°29’57” até o marco M-159, de coordenada N 
= 9.099.488,75m e E = 629.551,52m; 0,82 m e azimute plano 198°26’06” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.099.487,97m e E = 629.551,26m; 
0,83 m e azimute plano 188°19’32” até o marco M-161, de coordenada N 
= 9.099.487,15m e E = 629.551,14m; 0,82 m e azimute plano 179°18’05” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.099.486,33m e E = 629.551,15m; 
0,11 m e azimute plano 169°41’43” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.099.486,22m e E = 629.551,17m; deste, segue confrontando com o 
limite do imóvel de adelina Pereira dos Santos andrade, com a seguinte 
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distância: 50,61 m e azimute plano 269°04’58” até o marco M-164, de 
coordenada N = 9.099.485,41m e E = 629.500,57m; 0,07 m e azimute 
plano 270°00’00” até o marco M-165, de coordenada N = 9.099.485,41m 
e E = 629.500,50m; 529,63 m e azimute plano 269°05’21” até o marco 
M-166, de coordenada N = 9.099.476,99m e E = 628.970,94m; 22,10 m 
e azimute plano 177°29’04” até o marco M-167, de coordenada N = 
9.099.454,91m e E = 628.971,91m; 76,80 m e azimute plano 221°04’00” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.099.397,01m e E = 628.921,46m; 
deste, segue confrontando com o limite do imóvel de alípio João, com a 
seguinte distância: 84,01 m e azimute plano 299°04’45” até o marco 
M-169, de coordenada N = 9.099.437,84m e E = 628.848,04m; 4,57 m e 
azimute plano 299°01’49” até o marco M-170, de coordenada N = 
9.099.440,06m e E = 628.844,04m; 318,78 m e azimute plano 299°04’57” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.099.595,01m e E = 628.565,45m; 
266,62 m e azimute plano 282°57’24” até o marco M-172, de coordenada 
N = 9.099.654,79m e E = 628.305,62m; 0,80 m e azimute plano 
282°59’41” até o marco M-173, de coordenada N = 9.099.654,97m e E = 
628.304,84m; 776,15 m e azimute plano 282°57’28” até o marco M-174, 
de coordenada N = 9.099.829,01m e E = 627.548,45m; deste, segue con-
frontando com o limite do imóvel de celso luiz dall’agnol, com a seguinte 
distância: 329,67 m e azimute plano 281°32’55” até o marco M-175, de 
coordenada N = 9.099.895,01m e E = 627.225,45m; 397,08 m e azimute 
plano 280°07’53” até o marco M-176, de coordenada N = 9.099.964,86m 
e E = 626.834,56m; 7,59 m e azimute plano 280°05’44” até o marco 
M-177, de coordenada N = 9.099.966,19m e E = 626.827,09m; 378,62 m 
e azimute plano 280°07’52” até o marco M-178, de coordenada N = 
9.100.032,79m e E = 626.454,37m;  deste, segue pela faixa pela Margem 
direita (sentido Sul/Norte) do ramal de acesso à Pa-287, com a seguinte 
distância: 32,43 m e azimute plano 1°20’34” m até o marco M-001, ponto 
inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000.Todos os azimutes e distâncias, área e períme-
tro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 823467

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo do doe Nº 35.032, de 04.07.2022
oNde-se LÊ: matricula nº 5892403/3
Leia-se: matricula nº 5956626/1

Protocolo: 823563

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1192/2022 de 04/07/2022
objetivo:Visando atender a ação de regularização fundiária Urbana
nos municípios de castanhal e Santa Bárbara do Pará.
Período: 06 a 16/07/2022 (10,5) diárias
Servidores:
-5961537/1-Eduarda Emília Magalhães cristovão (ass. Téc. dEaf)
-5918157/2- Hugo lopes Teixeira (Tec. dEaf)
-5911774/2- Hugo Santos de Souza (ass. Téc. dEaf)
-5956016/1-Paula Karoline da Silva ferreira (Tec. dEaf)
-5961666/1- rita de cassia conceição Maufa (ass. Téc. dEaf)
-5956075/1- Wedlas Junior Pereira Brito (Tec. dEaf)
-57194776/1-Elias frota Santos (Motorista)
-5961239/1- antônio carlos Bandeira alves (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente         

Protocolo: 823612

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 011700067/2022
WalKiria 
alMEida 

loUrEiro

faZENda 
TEoliN-
da iii

1.496,90 rodoVia Pa 256, KM 42 iPiXUNa do Pará

2 2021/402023
iVoNETE 

HENriQUE 
BEZErra

faZENda 
SaNTa 
lUZia

55,0482 ViciNal da Vila iTai-
NÓPoliS MaraBá

3 051602372/2022
EdUardo 

PaUliNo dE 
oliVEira

faZENda 
SENHor do 

BoNfiM
71,6053 ESTrada do PaUdarQUi-

NHo, KM 1,5 rEdENÇÃo

4 122908378/2021 JoSENildE 
SilVa BriTo

faZENda 
JErUSalÉM 191,4818 rodoVia Br-308, KM 06, 

aPÓS PEla Pa-448, KM 04 TracUaTEUa

5 081706079/2021

 adriaNa 
SEraVali 

PETrofEZa 
MaNSiNi

faZENda 
adriaNa ii 1.493,2318 ESTrada MUNiciPal GEr-

SoN SErafiM, KM 15 JacarEacaNGa

6 052101829/2021  adalBErTo 
rEdiVo

faZENda 
MUTUM 158,1337 ESTrada MUNiciPal 

GErSoN SEraPHiM JacarEacaNGa

7 110202810/2020 aMilToN BriTo 
fErrEira

SÍTio SaNTa 
roSa 72,1817 raMal do JUÇaraTEUa 

KM 05 MoNTE alEGrE

8 2013/307680 Valdir laNZa 
dE MoUra

faZENda 
TroPical 1.280,1244 ESTrada MUNiciPal GEr-

SoN SEraPHiM KM 33 JacarEacaNGa

9 052802524/2022 EdMar JoSÉ 
roSa

SÍTio 
ESTrEla 
dalVa

150,3340

SaiNdo da Vila caPiS-
TraNo dE aBrEU, Na 

ESTrada da Vila UNiÃo 
KM 07, ZoNa rUral

MaraBá

10 053002545/2022 EdValdo aN-
ToNio roSa

SÍTio alTo 
BoNiTo 117,7691

SaiNdo da Vila 
caPiSTraNo dE aBrEU 
No SENTido da Vila 

UNiÃo, 5KM

MaraBá

11 2013/307769 oSMar ZacHEU
faZENda 
SaNTa 
EMilia

1.420,5484 ESTrada do rio aZUl, 
12 KM JacarEacaNGa

12 030401736/2020 daVid araÚJo 
MoTa

faZENda 
BUriTira-

Na ii
160,9702 ViciNal SaPEcado MaraBá

Belém (Pa), 04.07.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 823845

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4087/2022 - adeParÁ, de 04 de JULHo 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 2022/666401, conforme oficio nº 74/2022 – GAB/
PMSiP, de 27 de maio de 2022, o parecer jurídico nº397/2022, o acordo 
da diretoria Geral da adEPara, e homologação da casa civil, que solicita 
prorrogação de cessão da servidora.
coNSidEraNdo a portaria de cessão nº 4.749/2020 de 16 de novembro 
de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.411, de 18 de novem-
bro de 2020 e objetivando a regularização da cessão.
r E S o l V E:
ProrroGar a cESSÃo da servidora roSilENE da SilVa liMa, matrícu-
la 54188545/1, assistente administrativo, lotada na agência de defesa 
agropecuária do Estado do Pará – adEPará, para a Prefeitura Municipal 
de Santa izabel, com efeito retroativo, pelo período de 02 (dois) anos, a 
contar de 01 de junho de 2022 a 30 de maio 2024, com ônus para o órgão 
cedente, mediante reembolso pela Prefeitura Municipal de Santa izabel, 
conforme estabelece o decreto Estadual nº 1.739 de 07 de abril de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 823730
Portaria Nº 4088/2022 - adeParÁ, de 04 de JULHo 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 decreto n° 795, de 29 de maio de 2020, que regu-
lamenta o art. 31 da lei Estadual no 5.810, de 24 de janeiro de 1994, 
publicado no doE n° 34.240, de 01 de junho de 2020, que dispõe sobre 
a cessão de servidores de órgãos e entidades da administração Pública 
Estadual direta, autárquica e fundacional;
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coNSidEraNdo o Processo 2020/766484, e objetivando a regularização 
funcional do servidor.
r E S o l V E:
cEdEr a servidora BETÂNia BaTiSTa da SilVa aNTUNES, matrícula n° 
5902113/1, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário – Médica 
Veterinária, desta agência de defesa agropecuária do Estado do Pará - 
adEPará, para o MiNiSTÉrio da aGricUlTUra, PEcUária E aBaSTE-
ciMENTo - MaPa, pelo período de 02 (dois) anos, com efeitos retroativos 
a contar de 30/06/2022 a 29/06/2024, com ônus para o órgão cedente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 823819

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo
coNtrato 25/2021          

Processo n° 2020/793351
Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339036
fonte - 0261                                
Valor MENSal: r$ 1.500,00
Valor ToTal: r$ 9.000,00
ViGÊNcia: 01/07/2022 à 31/12/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de ourilân-
dia do Norte.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 06 (seis) meses. 
coNTraTada: dENiSa PErEira ScHiMidT, cPf nº 052.383.932-45
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 823686

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 020/adeParÁ/2022.
oBJETo: contratação de Serviço de Pessoa Jurídica.
coNTraTaNTE: aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará – adEPará.
cNPJ N°: 05.470.347/0001-11.
coNTraTado: N. d. dE fiGUEirEdo - ME.
cNPJ Nº: 183.306.779/0001-03.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo ii.
Valor: r$ 17.599,92  (dezessete Mil, Quinhentos e Noventa e Nove reais 
e Noventa e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:     
cÓdiGo ÓrGÃo: 92201
fUNÇÃo: 20 - agricultura
SUB  - fUNÇÃo:  122 – administração Geral.
ProGraMa: 1508 – Manutenção de Gestão.
ProJETo/aTiVidadE: 8338 – operacionalização de ações administrativas.
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
foNTE: 0261.
Belém (Pa),  02 de Junho de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU ParaGUaSSU
dirETor GEral adEPará

Protocolo: 823684
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 019/adeParÁ/2022.
oBJETo: contratação de Serviço de Pessoa Jurídica.
coNTraTaNTE: aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará – adEPará.
cNPJ N°: 05.470.347/0001-11.
coNTraTado: aNa PaUla BEcKMaN BoTElHo..
cNPJ Nº: 28.751.308/0001-98.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo ii.
Valor: r$ 17.599,92  (dezessete Mil, Quinhentos e Noventa e Nove reais 
e Noventa e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:     
cÓdiGo ÓrGÃo: 92201
fUNÇÃo: 20 - agricultura
SUB  - fUNÇÃo:  122 – administração Geral.
ProGraMa: 1508 – Manutenção de Gestão.
ProJETo/aTiVidadE: 8338 – operacionalização de ações administrativas.
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
foNTE: 0261.
Belém (Pa),  02 de Junho de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU ParaGUaSSU
dirETor GEral adEPará

Protocolo: 823676

diÁria
.

Portaria: 4080/2022 objetivo: cobrir as férias de servidor no município 
de aveiro.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTai-
TUBa/Pa destino: aVEiro/Pa Servidor: 57191843/ GilMar cErQUEira 
SaNToS (TÉcNico aGrÍcola)/ 4,5 diáriaS / 25/07/2022 a 29/07/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 823410

Portaria: 4079/2022 objetivo: dar apoio administrativo no escritório 
de atendimento na unidade Soure.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57189761/ NEl-
Ma BarGaS doS SaNToS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS 
/ 04/07/2022 a 08/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU 
MacEdo.

Protocolo: 823404
Portaria: 4081/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 
57175279/ MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 11/07/2022 a 15/07/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 823413
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta 
Nº 49533/2022, Portaria Nº 3896/2022 de 23/06/2022

Portaria: 4078/2022 Objetivo: Realizar fiscalização Trânsito Agropecuá-
rio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔ-
Nio do TaUá/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, iriTUia, oUrÉM/Pa Servidor: 
54187600/ JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 3,0 diáriaS / 26/06/2022 a 28/06/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 823402
Portaria: 4086/2022 objetivo: realizar captura de MH e cadastro de 
abrigos em propriedades rurais no município de Barcarena.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: Barca-
rENa/Pa Servidor: 54188832/ WElliToN doS SaNToS lEMoS (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 01/07/2022 a 05/07/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 823428
Portaria: 4085/2022 objetivo: realizar captura de MH e cadastro de 
abrigos em propriedades rurais no município de Barcarena. Servidor fi-
cará afastado da sede do município de lotação por um período superior 
de 6 horas, além de ter que pernoitar nas referidas propriedades e o final 
de semana será necessário dias (02 e 03/07) por obedecer a fase lunar 
adequada a atividade de controle populacional de morcegos hematófagos.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BarcarENa/
Pa destino: BarcarENa/Pa Servidor: 54193774/ JUciValdo MaNoEl 
aBrEU MoNTEiro (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
01/07/2022 a 05/07/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 823424
Portaria: 4082/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa 
Servidor: 54186941/ HEllEN clEiSE MarTiNS GalVao / (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 11/07/2022 a 15/07/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 823418
Portaria: 4083/2022 objetivo: realizar atendimento no geral aos produ-
tores ruraias da região da vila do Gelado (zona rural).fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEPar-
TiMENTo/Pa Servidor: 54187187/ MaciEl carValHo araUJo (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 04/07/2022 a 08/07/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 823419
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta 
Nº 49534/2022, Portaria Nº 3899/2022 de 23/06/2022

Portaria: 4084/2022 Objetivo: Realizar fiscalização Trânsito Agropecu-
ário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZa-
BEl do Pará/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, iriTUia, oUrÉM/Pa Servidor: 
57223642/ MaicoN JoSE dE SaNTaNa SaNToS/ (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3  diáriaS / 25/06/2022 a 27/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 823421

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0377/2022 – 29.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/07/2022 a 02/08/2022, a Extensionista ru-
ral i – VladYENE MoNTEiro NUNES da coSTa - Matrícula nº 57210223/1, 
para responder pela Chefia do Núcleo de Tecnologia e Apoio- NUT/COTEC, 
em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.(PaE: 2022/745436).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
PorTaria Nº0378/2022 – 29.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
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rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/07/2022 a 02/08/2022, o Extensionista ru-
ral ii – raiMUNdo caSSiaNo fiGUEirEdo - Matrícula nº 3176363/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Soure/ Regional das Ilhas, em 
virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/763092).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
PorTaria Nº0379/2022 – 29.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/08/2022 a 30/08/2022, o Extensionis-
ta rural ii – THESSYo NYrlaNo alfoNSo doS SaNToS - Matrícula nº 
54192395/2, para responder pela Chefia do Escritório Local de Bragança/ 
regional de capanema, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
férias. (PaE: 2022/776420).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0381/2022 – 30.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 11/07/2022 a 09/08/2022, o Extensionista 
rural i – WildES lUiZ doS SaNToS BriTo - Matrícula nº 3179737/1, para 
responder pela Chefia da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional 
- aSdo, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio. 
(PaE: 2022/778365).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 823875

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0132/2022–01.07.2022
c o N c E d E r, ao Extensionista rural ii – JoSÉ coElHo da SilVa - Ma-
trícula nº 3171558/1, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 12/03/2014 a 11/03/2019, que será gozado no período de 
06/07/2022 a 04/08/2022. (PaE: 2022/800295).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa – coordenadora
PorTaria Nº0133/2022–01.07.2022
c o N c E d E r, ao Extensionista rural ii – dEUSdETE oliVEira da Sil-
Va - Matrícula nº 57212841/1, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês 
relativo ao Quinquênio: 15/01/2014 a 14/08/2019, que será gozado no 
período de 01/07/2022 a 30/07/2022. (PaE: 2022/643726).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa – coordenadora
PorTaria Nº0135/2022–04.07.2022
c o N c E d E r, à Extensionista rural i – rEGiNa MaUra TriNdadE HEr-
rEra - Matrícula nº 5035902/1, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) 
mês relativo ao Quinquênio: 04/01/2013 a 03/01/2018, que será gozado 
no período de 04/07/2022 a 02/08/2022. (PaE: 2022/818382).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa – coordenadora

Protocolo: 823669

errata
.

errata de Portaria de FÉrias
Portaria - 0376/2022, - PUBLicada No doe Nº 35.028 

de 30.06.2022. 
onde se lê - conceder, a aNToNio aNdrEY SilVa MaToS - coordE-
Nador – matrícula – 51855508/3, férias regulares referentes à aGoS-
To/2022, a contar de 01.08.2022 a 30.08.2022.
Leia-se - conceder, a aNToNio aNdrEY SilVa MaToS - coordENador 
– matrícula – 51855508/3, férias regulares referentes à aGoSTo/2022, a 
contar de 03.08.2022 a 01.09.2022.
onde se lê - conceder, a adEliNio riBEiro GoNÇalVES filHo – matrí-
cula – 3176410/1, férias regulares referentes a aGoSTo/2022, a contar de 
01.08.2022 a 30.08.2022.
Leia-se - conceder, a adEliNio riBEiro GoNÇalVES filHo – matrícu-
la – 3176410/1, férias regulares referentes a aGoSTo/2022, a contar de 
02.08.2022 a 31.08.2022..
onde se lê - conceder, a GErSi MarTiNS JorGE – matrícula – 3176436/1, 
férias regulares referentes a aGoSTo/2022, a contar de 01.08.2022 a 
30.08.2022.
Leia-se - conceder, a GErSi MarTiNS JorGE – matrícula – 3176436/1, 
férias regulares referentes a aGoSTo/2022, a contar de 02.08.2022 a 
31.08.2022.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 823406

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

suprimento de Fundos – Portaria Nº058/2022, Beneficiário: Claude-
nizio rodrigues Mota/ Matrícula: 54196660/1/ cargo ou função: Ext. rural 
ii/ chefe local / Município: Eldorado dos carajás / objetivo: Suprimento 
de fundos para custear despesas com serviços de aTEr do Escritório local 
de Eldorado dos carajás, conforme ProaTEr 2022/ Programa: 1491 / Pro-
jeto atividade: 8711/ foNTE: 0101 / Elemento de despesa: 339030=r$ 
500,00/ Valor Total r$ 500,00 / Prazo para aplicação: 60 dias / comprova-
ção: 15 dias / ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares rodrigues. 
PaE 2022/821199.

Protocolo: 823389

suprimento de Fundos – Portaria Nº059/2022, Beneficiário: Raimun-
do Jorge Souza lima/ Matrícula: 3178340/1/ cargo ou função: Ext. rural 
ii/ chefe local / Município: curionópolis / objetivo: Suprimento de fun-
dos para custear despesas com serviços de aTEr do Escritório local de 
curionópolis, conforme ProaTEr 2022/ Programa: 1491 / Projeto ativi-
dade: 8711/ foNTE: 0101 / Elemento de despesa: 339030=r$ 400,00/ 
339039=r$ 400,00Valor Total r$ 800,00 / Prazo para aplicação: 30 dias 
/ comprovação: 15 dias / ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares 
rodrigues. PaE 2022/821390.

Protocolo: 823390
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 041/2022

BENEficiário (a): aNToNio carloS alBUQUErQUE daMaScENo / Ma-
TrÍcUla: 57203868     / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTa-
ÇÃo / MUNicÍPio: caPaNEMa-r / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
Para cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 
2022-ESPEcificaMENTE  Para MoNTaGENS dE MÓVEiS NoS EScriTÓrioS 
locaiS  E rEGioNal / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 
0261 / ElEMENTo dE dESPESa:3390-39 = r$ 4.000,00 / Valor ToTal r$ 
4.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: alaN PEriclES aMaral doS SaNToS

Protocolo: 823811
suprimento de Fundos – Portaria Nº060/2022, Beneficiário: Elvis Ro-
dolfo Silva carvalho/ Matrícula: 54196646 / cargo ou função: Ext. rural 
ii/ chefe local / Município: Novo repartimento / objetivo: Suprimento de 
fundos para custear despesas com serviços de aTEr do Escritório local 
de Novo repartimento, conforme ProaTEr 2022/ Programa: 1491 / Pro-
jeto atividade: 8711/ foNTE: 0101 / Elemento de despesa: 339030=r$ 
600,00/ Valor Total r$ 600,00 / Prazo para aplicação: 30 dias / compro-
vação: 15 dias / ordenador de despesas: antônio Edielson da Silva Melo. 
PaE 2022/822604.

Protocolo: 823763

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito por motivo de falecimento as férias da empre-
gada abaixo relacionada, publicada no doE nº 35.028 de 30.06.2022, 
conforme Portaria 0376/2022,
 

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias
001 3176460/1 Maria JUliETa GoNÇalVES MENdES 2021/2022 16.08.2022 a 14.09.2022

Protocolo: 823411

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria seMas N º 01392/2022, de 30 de JUNHo 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 e considerando as informações constantes no PaE 
n.º 2021/465812,
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores Eveline farias Uchôa, Matrícula 
57175327/1, e carla alessandra lima reis, Matrícula 6311999/3, para 
compor a comissão gestora da parceria realizada através do Termo aditivo 
n.º 001/2022 ao acordo  de cooperação n.º 011/2021-SEMaS celebrado 
junto ao Movimento Brasil competitivo – MBc
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 14/06/2022.
Belém, 01 de julho de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 823398

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: STHEfaNiE TaliTa BarBoSa do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5955042
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
a coNTar dE 01/07/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 823401
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde

Portaria Nº 01424/2022-dGaF/GaB/seMas, de 01/07/2022.
Nome: PaUla fraNcYNETH NaSciMENTo SilVa dE MoraES
Matrícula: 5954888/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 15 (quinze) dias de afastamento para Tratamento de Saúde
Período: 06/06/2022 a 20/06/2022
atestado de 06/06/2022 (regime Geral de Previdência Social)
Processo: 2022/729998
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 823603
Portaria Nº 01425/2022-dGaF/GaB/seMas, de 01/07/2022.
Nome: Marcia Maria PENalBEr dE MENEZES
Matrícula: 5914579/3
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 15 (quinze) dias de afastamento para Tratamento de Saúde
Período: 03/05/2022 a 17/05/2022
atestado de 03/05/2022 (regime Geral de Previdência Social)
Processo: 2022/548581
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 823604
Portaria Nº 01421/2022-dGaF/GaB/seMas, de 01/07/2022.
Nome: alEXaNdrE NaHUM SaNToS
Matrícula: 5954917/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 93 (noventa e três) dias de afastamento para Tratamento de Saúde
Período: 25/05/2022 a 25/08/2022
comunicação de decisão do iNSS de 30/06/2022 (Número do requerimen-
to: 214887191)
Processo: 2022/681121
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 823598

desiGNar serVidor

Portaria Nº 01404/2022-GaB/seMas, de 01.07.2022
Servidora: aNa BEaTriZ MENdES aMaral raMoS
cargo: coordenadora
Matrícula: 5963792/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pela diretoria de licenciamento ambien-
tal – dla, durante o impedimento do titular MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa 
alVES, matrícula nº 54197163/3, no período de 12/07/2022 a 14/07/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 823685
Portaria Nº 01405/2022-GaB/seMas, de 01.07.2022

Servidora: EdKEYSE diaS GoNÇalVES
cargo: assessor
Matrícula: 5936223/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pelo comitê de Monitoramento 
e Planejamento Estratégico para fiscalização - cfiSc, durante o impedi-
mento da titular JaKEliNE da SilVa ViaNa, matrícula nº 5914604/3, no 
período de 30/06/2022 a 11/07/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida 
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 823690
Portaria Nº 01407/2022-GaB/seMas, de 01.07.2022

Servidora: raYaNE criSTiNa coElHo dE liMa
cargo: Gerente
Matrícula: 5925173/3
i – dESiGNar, a servidora para responder pela assessoria de inteligência 
e Segurança corporativa - aiSc, durante o impedimento do titular VicTor 
MaNfriNi corrEa BraGa, matrícula nº 57192651/1, de férias no período 
de 05/07/2022 a 03/08/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 823720
Portaria Nº 01406/2022-GaB/seMas, de 01.07.2022

Servidora: MarYEllE da SilVa fErrEira
cargo: coordenadora
Matrícula: 5927725/4
i – dESiGNar, a servidora para responder pela diretoria de recursos Hídricos 
- dirEH, durante o impedimento da titular lUciENE MoTa dE lEÃo cHaVES, 
matrícula nº 57175627/1, de férias no período de 11/07/2022 a 25/07/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 823699
Portaria Nº 01408/2022-GaB/seMas, de 01.07.2022

Servidora: roSa Maria da lUZ MENdES
cargo: coordenadora
Matrícula: 5936371/3
i – dESiGNar, a servidora para responder pela diretoria de licenciamento ambien-
tal – dla, durante o impedimento do titular MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa 
alVES, matrícula nº 54197163/3, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 823740

coNtrato
.

coNtrato Nº 045/2022 - seMas/Pa
reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022 - seMas/Pa

tiPo: MeNor PreÇo Por Lote ÚNico
Processo N° 2022/97722 - seMas/Pa
objeto: a contratação na prestação de serviços continuados, sem locação 
de mão de obra, de monitoramento e rastreamento veicular via satélite por 
GPS/GSM/GPrS, compreendendo a instalação de módulos rastreadores em 
comodato, disponibilização e licença de software de gerenciamento com 
acesso via web e os respectivos serviços de instalação, configuração, capa-
citação, suporte técnico e garantia de funcionamento para gestão de frota 
da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS
Valor Global: r$ 21.798,72
Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023
assinatura: 01/07/2022
dotação orçamentária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339039; PlaNo iNTErNo: 
4120008338c; aÇÃo: 213477
contratado: aloiNfo coMErcio, TEcNoloGia E SiSTEMaS lTda ( cNPJ/
Mf sob o nº 63.268.056/0001-41)
Endereço: rua Portugal, - Edif. regente feijó, sala 205 nº 074, Bairro: 
comércio, Salvador/Ba cEP: 40.015-001, telefone: (71) 3241-1904, (71) 
98797-7928, E-mail: licitacoes@aloinfo.com.br
ordenador: JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 823452

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 014/2022-seMas

considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 2022/105824 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
nº 014/2022-SEMaS, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
no fornecimento de Suprimentos de informática, tendo como vencedoras 
do certame, as empresas abaixo discriminadas:
Empresa:  HYPEr TEcHNoloGiES coMErcio dE iNforMaTica E SErVi-
coS EirEli/ cNPJ: 40.689.972/0001-50
iTEM 01 – ProJETor MUlTiMÍdia
Valor unitário: r$ 3.333,33 / QTd: 15
Valor Total: 49.999,95
Empresa: P & f iMPorTacao E EXPorTacao lTda / cNPJ: 
34.238.351/0001-57
iTEM 02 – SSd EXTErNo PorTáTil 1TB
Valor Unitário: 669.00 / QTd: 10
Valor total: 6.690,00
Empresa:  G S SarMENTo o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMEN-
ToS E SUPriMENToS dE iNforMaTica EirEli/ cNPJ: 42.254.594/0001-07
iTEM 03 – carTUcHo ToNEr – oriGiNal, cor PrETo, Para iMPrESSo-
ra HP laSErJET Pro MfP M428fdW
Valor unitário: r$ 793,33 / QTd: 15
Valor Total: 11.899,95
Empresa:  ViNiciUS cHaVES doS SaNToS/ cNPJ: 05.207.424/0001-45
iTEM 04 – racK dE VidEocoNfErÊNcia
Valor unitário: r$ 998,00 / QTd: 16
Valor Total: 15.968,00
Empresa:  NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda/ cNPJ: 
07.041.480/0001-88
iTEM 05 – MoNiTor lEd 21,5
Valor unitário: r$ 982,74 / QTd: 50
Valor Total: 49.137,00
GrUPo 01
iTEM 01 - PEN driVE 16GB 
Valor unitário: r$ 32,00 / QTd: 140
Valor Total: 4.480,00
iTEM 02 - PEN driVE 32GB 
Valor unitário: r$ 36,66 / QTd: 60
Valor Total: 2.199,60
GrUPo 02 – fracaSSado
Empresa:  W r do carMo iNforMaTica/ cNPJ: 28.184.495/0001-75
GrUPo 03
iTEM 01 - PENTE dE MEMÓria dE NoTEBooK ddr4 
Valor unitário: r$ 116,74 / QTd: 20
Valor Total: 2.334,80
iTEM 02 - PENTE dE MEMÓria dE NoTEBooK ddr3 
Valor unitário: r$ 84,10 / QTd: 12
Valor Total: 1.009,20
iTEM 03 - PENTE dE MEMÓria dESKToP ddr3
Valor unitário: r$ 126,24 / QTd: 20
Valor Total: 2.524,80
Belém/Pa, 15 de junho de 2022.
JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 823729
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terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 014/2022-seMas

A Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº 800/2022 – GAB/SEMAS, de 
29/04/2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV da 
lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 2022/105824, resolve adJUdicar o 
Pregão Eletrônico nº 014/2022 – SEMaS, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Suprimentos de informática, 
de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Edital, 
tendo como vendedora do certame as empresas abaixo relacionadas:
Empresa:  HYPEr TEcHNoloGiES coMErcio dE iNforMaTica E SErVi-
coS EirEli/ cNPJ: 40.689.972/0001-50
iTEM 01 – ProJETor MUlTiMÍdia
Valor unitário: r$ 3.333,33 / QTd: 15
Valor Total: 49.999,95
Empresa: P & f iMPorTacao E EXPorTacao lTda / cNPJ: 
34.238.351/0001-57
iTEM 02 – SSd EXTErNo PorTáTil 1TB
Valor Unitário: 669.00 / QTd: 10
Valor total: 6.690,00
Empresa:  G S SarMENTo o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMEN-
ToS E SUPriMENToS dE iNforMaTica EirEli/ cNPJ: 42.254.594/0001-07
iTEM 03 – carTUcHo ToNEr – oriGiNal, cor PrETo, Para iMPrESSo-
ra HP laSErJET Pro MfP M428fdW
Valor unitário: r$ 793,33 / QTd: 15
Valor Total: 11.899,95
Empresa:  ViNiciUS cHaVES doS SaNToS/ cNPJ: 05.207.424/0001-45
iTEM 04 – racK dE VidEocoNfErÊNcia
Valor unitário: r$ 998,00 / QTd: 16
Valor Total: 15.968,00
Empresa:  NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda/ cNPJ: 
07.041.480/0001-88
iTEM 05 – MoNiTor lEd 21,5
Valor unitário: r$ 982,74 / QTd: 50
Valor Total: 49.137,00
GrUPo 01
iTEM 01 - PEN driVE 16GB
Valor unitário: r$ 32,00 / QTd: 140
Valor Total: 4.480,00
iTEM 02 - PEN driVE 32GB
Valor unitário: r$ 36,66 / QTd: 60
Valor Total: 2.199,60
GrUPo 02 – fracaSSado
Empresa:  W r do carMo iNforMaTica/ cNPJ: 28.184.495/0001-75
GrUPo 03
iTEM 01 - PENTE dE MEMÓria dE NoTEBooK ddr4
Valor unitário: r$ 116,74 / QTd: 20
Valor Total: 2.334,80
iTEM 02 - PENTE dE MEMÓria dE NoTEBooK ddr3
Valor unitário: r$ 84,10 / QTd: 12
Valor Total: 1.009,20
iTEM 03 - PENTE dE MEMÓria dESKToP ddr3
Valor unitário: r$ 126,24 / QTd: 20
Valor Total: 2.524,80
Belém/Pa, 09 de junho de 2022
raiZa frEiTaS GoiS
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 823722

diÁria

Portaria Nº 1382/2022 - GaB/seMas 29 de JUNHo de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em processos para subsídio de análise técnica.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: oriximiná/Pa
Período: 11/07 a 15/07/2022 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5935372/2 - Maria ElcilaNE Prado dE aGUiar - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5953419/2 - lUiS GUSTaVo dE caSTro caNaNi - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57176223/1 - aNdErSoN BarroS MENdoNca - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 821491
Portaria Nº 1409/2022 - GaB/seMas 01 de JULHo de 2022.

objetivo: apresentar e discutir o Painel do fogo, plataforma lançada em 2021 pelo cen-
sipam, que visa subsidiar o acionamento das equipes de combate ao fogo no Brasil. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa 
destino: Brasília/df
Período: 05/07 á 07/07/2022 – 02,½ diárias.
Servidores:
-57194469/ 2 - aNdrÉa doS SaNToS coElHo – (assessora)
-57234497/1 - ToBiaS BraNcHEr - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente) 
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 822746

Portaria Nº 1410/2022 - GaB/seMas 01 de JULHo de 2022.
objetivo: Participar reunião do fórum Estadual de combate aos impactos 
do Uso de agrotóxicos. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa
Período: 04/07/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5902659/4 - PaUlo EdENilSoN froES lEMoS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5936362/3 - MarcEllE aUdaY coSTa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 822780
Portaria Nº 1414/2022 - GaB/seMas 01 de JULHo de 2022.

objetivo: apoio logístico visando o deslocamento da equipe SEMaS para o 
i Mutirão de adesão ao Pra em São félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São félix do Xingu/Pa 
destino: Parauapebas/Pa 
Período: 10/07 a 11/07 e 16/07 a 17/07/2022 – 3,0 diárias.
Servidor:
-5905603/2 - carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 822933
Portaria Nº 1420/2022 - GaB/seMas 01 de JULHo de 2022.

objetivo: capacitação da Equipe dos escritórios locais da EMaTEr/Pa sobre 
regularização de passivos ambientais, no município de São félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa 
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa 
Período: 10/07 a 17/07/2022 – 07 e ½ - diárias.
Servidores:
- 5961344/1 - HElio BriTo doS SaNToS JUNior -(Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5921045/3 - lUENa oSSaNa caNaViEira - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 823299

FÉrias
.

Portaria Nº 1374/2022 - dGaF/GaB/seMas, 01/07/2022
coNcEdEr 02(dois) dias das férias regulamentares, ao servidor raUl 
ProTaZio roMao , matricula 5930962/ 1, ocupante do cargo de Procura-
dor do Estado / Secretário adjunto de Gestão de recursos Hídricos e clima, 
no período de 28/07/2022 a 29/07/20222, referente exercício 2018/2019, 
interrompidas através da portaria nº 0036/2022–dGaf/GaB/SEMaS, pu-
blicada no doE nº 34.835 de 18/01/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 823762
Portaria Nº 1354/2022 -dGaF/GaB/seMas  , 23/06/2022

Excluir da Portaria nº 1145/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, pu-
blicada no doE nº 34.998 de 07/06/2022, as férias regulamentares do 
servidor aNa claUdia SaraiVa da coSTa MacEdo diNiZ , matrícula nº 
97571498/ 2  , ocupante do cargo de assistente administrativo , lotado na 
diretoria de Gestão administrativa e financeira -dGaf, tornando sem efeito 
o período de 19/07/2022 a 17/08/2022  referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 823807

aLteraÇÃo de FÉrias

 Portaria Nº 1278/2022-dGaF/GaB/seMas, 23/06/2022
alTErar, por necessidade de serviço, o 2º período de gozo de férias 
que seria no período de 16/11/2022 a 30/11/2022 para 10/10/2023 a 
24/10/2023, ao servidor PEdro HENriQUE caSSEB Prado , id. funcional 
nº 54196084/ 2 , ocupante do cargo de assistente administrativo /chefe 
de Gabinete , lotado na Secretaria adjunta de Gestão e regularidade am-
biental  , concedida através da portaria nº 1145/2022 -dGaf/GaB/SEMaS 
de 06/06/2022, publicada no doE nº 34.998 de 07/06/2022, referente ao 
exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 823822
 Portaria Nº 1283/2022-dGaF/GaB/seMas , 24/06/2022

alTErar, por necessidade de serviço, o  2º período do gozo de férias 
que seria no período de  17/10/2022 a 31/10/2022 para 03/07/2023 a 
17/07/2023, ao servidor PEdro HENriQUE caSSEB Prado , id. funcional 
nº 54196084/ 2 , ocupante do cargo de assistente administrativo/chefe 
de Gabinete , lotado na Secretaria adjunta de Gestão e regularidade am-
biental  , concedida através da portaria nº 1487/2021 -dGaf/GaB/SEMaS 
de 31/08/20021, publicada no doE nº 34.688 de 02/09/2021, referente 
ao exercício 2020/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 823853
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NorMa

Portaria Nº 1.422, de 01 de JULHo de 2022
Torna pública a composição da câmara Técnica de Equidade, igualdade de 
Gênero e Mudanças climáticas, do fórum Paraense de Mudanças e adap-
tação climática - fPMac.
o SEcrETário-EXEcUTiVo do fÓrUM ParaENSE dE MUdaNÇaS E adaPTa-
ÇÃo cliMáTica e SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTa-
BilidadE do Pará, no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 18, do 
decreto Estadual nº 254, de 8 de agosto de 2019, c/c art. 19, inciso iii, da Por-
taria SEMaS nº 2.271, de 27 de dezembro de 2019, e tendo em vista a Portaria 
SEMaS nº 974, de 30 de junho de 2021, que torna pública a criação da câmara 
Técnica de Equidade, igualdade de Gênero e Mudanças climáticas, e
considerando as informações constantes no Processo administrativo Ele-
trônico nº 2022/270608;
rESolVE:
art.1º Tornar pública a composição da câmara Técnica de Equidade, igual-
dade de Gênero e Mudanças climáticas do fórum Paraense de Mudanças e 
adaptação climática (fPMac).
art.2º a câmara Técnica de Equidade, igualdade de Gênero e Mudanças cli-
máticas do fórum Paraense de Mudanças e adaptação climática – fPMac, 
será composta por órgãos e entidades, com as seguintes representações:
i – 8 (oito) do Poder Público Estadual, proporcionalmente indicados pelos 
titulares dos seguintes órgãos:
a) dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (dPE);
b) BaNco da aMaZÔNia (BaSa);
c) EMPrESa BraSilEira dE PESQUiSa aGroPEcUária (EMBraPa);
d) iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Pará (idEflor-Bio);
e) iNSTiTUTo NacioNal dE coloNiZaÇÃo E rEforMa aGrária (iNcra);
f) MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará (MPPa);
g) SEcrETaria ESTadUal dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP); e
h) SUPEriNTENdÊNcia dE dESENVolViMENTo da aMaZÔNia (SUdaM).
ii – 9(nove) da Sociedade civil organizada proporcionalmente indicadas 
pela Presidência das seguintes entidades:
a) aSSociaÇÃo doS diScENTES QUiloMBolaS da UfPa (adQ);
b) coNSElHo NacioNal daS PoPUlaÇÕES EXTraTiViSTa (cNS);
c) fEdEraÇÃo daS iNdÚSTriaS do Pará(fiEPa);
d) fEdEraÇÃo doS PoVoS iNdÍGENaS do ESTado do Pará (fEPiPa);
e) fEdEraÇÃo doS TraBalHadorES E TraBalHadoraS Na aGricUl-
TUra do ESTado do Pará (fETaGri);
f) iNSTiTUTo aME TUcUNdUBa (iaT);
g) coordENaÇÃo daS aSSociaÇÕES daS coMUNidadES rEMaNES-
cENTE dE QUiloMBolaS do Pará (MalUNGU);
h) ordEM doS adVoGadoS do BraSil SEÇÃo Pará (oaB/Pa); e
i) THE NaTUrE coNSErVaNcY (TNc).
iii - 4(quatro) representantes de instituição de Pesquisa ou Sociedade cientí-
fica, indicados, proporcionalmente, pelos titulares das seguintes instituições:
a) UNiVErSidadE ESTadUal do ESTado do Pará (UEPa);
b) UNiVErSidadE fEdEral do Pará (UfPa);
c) UNiVErSidadE fEdEral rUral da aMaZÔNia (Ufra); e
d) MUSEU ParaENSE EMÍlio GoEldi (MPEG).
art.3º o coordenador da câmara Técnica e o relator serão eleitos por 
maioria simples dos membros da câmara na ocasião de sua primeira reu-
nião, de acordo com o §3º do art.22, do anexo Único da Portaria SEMaS nº 
2.271, de 27 dezembro de 2019.
art.4º as atividades exercidas pelos membros da câmara Técnica serão 
consideradas como exercício efetivo de suas funções institucionais, de ca-
ráter relevante, não remunerada.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativas a 27 de outubro de 2021.
PlENário do fÓrUM ParaENSE dE MUdaNÇaS E adaPTaÇÃo cliMáTi-
ca, em 14 de dezembro de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida 
Secretário-Executivo do fórum Paraense de Mudanças e adaptação climática
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 

Protocolo: 823600
Portaria Nº 1.423, de 1 de JULHo de 2022

Torna pública a nomeação dos membros da câmara Técnica de Equidade, 
igualdade de Gênero e Mudanças climáticas, do fórum Paraense de Mu-
danças e adaptação climática – fPMac e dá outras providências.
o SEcrETário-EXEcUTiVo do fÓrUM ParaENSE dE MUdaNÇaS E adaP-
TaÇÃo cliMáTica e SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE do Pará, no uso da competência que lhe é conferida pelo 
art. 18, do decreto Estadual nº 254, de 8 de agosto de 2019, c/c art. 19, inci-
so iii, da Portaria SEMaS nº 2.271, de 27 de dezembro de 2019, e tendo em 
vista a Portaria SEMaS nº 1.422, de 1 de julho 2022, que trata da composição 
da câmara Técnica de Equidade, igualdade de Gênero e Mudanças climáticas 
do fórum Paraense de Mudanças e adaptação climática e,
considerando a 1ª reunião ordinária, da câmara Técnica de Equidade, igual-
dade de Gênero e Mudanças climáticas, ocorrida em 27 de outubro de 2021;
considerando as informações constantes no Processo administrativo Ele-
trônico nº 2022/270608,
rESolVE:
art.1º Tornar pública a nomeação dos membros da câmara Técnica de 
Equidade, igualdade de Gênero e Mudanças climáticas do fórum Paraense 
de Mudanças e adaptação climática (fPMac). 
art.2º ficam nomeados para compor a câmara Técnica de Equidade, igual-
dade de Gênero e Mudanças climáticas do fórum Paraense de Mudanças 
e adaptação climática – fPMac, os representantes dos seguintes órgãos 
e entidades:

i – Poder Público:
a) dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (dPE)
anna izabel e Silva Santos.
b) BaNco da aMaZÔNia (BaSa)
Samara Pereira farias.
c) EMPrESa BraSilEira dE PESQUiSa aGroPEcUária (EMBraPa)
Tatiana deane de abreu de Sá e débora Veiga de aragão.
d) iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Pará (idEflor-Bio)
Jocilete de almeida Pinheiro
e) iNSTiTUTo NacioNal dE coloNiZaÇÃo E rEforMa aGrária (iNcra)
Daniel Lopes Jordy
f) MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará (MPPa)
Nadilson Portilho Gomes.
g) SEcrETaria ESTadUal dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP)
régia de Nazaré Sarmento rodrigues.
h) SUPEriNTENdÊNcia dE dESENVolViMENTo da aMaZÔNia (SUdaM)
Taciane almeida de oliveira.
ii - Membros da Sociedade civil organizada
a) aSSociaÇÃo doS diScENTES QUiloMBolaS da UfPa (adQ)
carlene Patrícia Santos Printes cabral.
b) coNSElHo NacioNal daS PoPUlaÇÕES EXTraTiViSTa (cNS)
laides Santiago de Moraes e Maria de Nazaré ramos Moraes.
c) fEdEraÇÃo daS iNdÚSTriaS do Pará(fiEPa)
Deryck Pantoja Martins.
d) fEdEraÇÃo doS PoVoS iNdÍGENaS do ESTado do Pará (fEPiPa)
Ô-É Paiakan Kaiapó, Elizangela Melo de Castro e Juma Xipaia.
e) fEdEraÇÃo doS TraBalHadorES E TraBalHadoraS Na aGricUl-
TUra do ESTado do Pará (fETaGri).
camila castro de oliveira, ivaldo almada de oliveira e Gislane Sousa Soares.
f) iNSTiTUTo aME TUcUNdUBa (iaT)
Micaela Machado Valentim.
g) coordENaÇÃo daS aSSociaÇÕES daS coMUNidadES rEMaNES-
cENTE dE QUiloMBolaS do Pará (MalUNGU)
Valéria de almeida Jesus carneiro.
h) ordEM doS adVoGadoS do BraSil SEÇÃo Pará (oaB/Pa)
renata ribeiro de Souza Nobre.
i) THE NaTUrE coNSErVaNcY (TNc)
Teresa cristina Moreira e Mônica Vilaça da Silva.
III - Membros de Instituição de Pesquisa ou Sociedade Científica
a) UNiVErSidadE ESTadUal do ESTado do Pará (UEPa)
Eliane de castro coutinho.
b) UNiVErSidadE fEdEral do Pará (UfPa)
denise Machado cardoso.
c) UNiVErSidadE fEdEral rUral da aMaZÔNia (Ufra)
ruth Helena cristo almeida.
d) MUSEU ParaENSE EMÍlio GoEldi (MPEG).
Benedita da Silva Barros.
art.4º ficam eleitas e empossadas as seguintes representantes dos órgãos 
e entidades da câmara Técnica de Equidade, igualdade de Gênero e Mu-
danças climáticas do fórum Paraense de Mudanças e adaptação climática 
– fPMac, para o desempenho das funções abaixo:
i - coordenação: camila castro de oliveira, da federação dos Trabalhado-
res na agricultura do Pará (fETaGri); e
ii - relatoria: anna izabel Santos, da defensoria Pública do Pará (dPE).
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a contar de 27 de outubro de 2021
PlENário do fÓrUM ParaENSE dE MUdaNÇaS E adaPTaÇÃo cliMáTi-
ca, em 14 de dezembro de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida 
Secretário-Executivo do fórum Paraense de Mudanças e adaptação climática
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 

Protocolo: 823601

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

Portaria

Portaria Nº.429 de 29 de JUNHo de 2022
desiGNa FiscaLiZaÇÃo de coNtrato adMiNistratiVo

a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompanhar e 
fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, visando o cum-
primento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços contra-
tados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente 
ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do 
contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rESolVE: 
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do con-
trato nº 10/2022 celebrado com JÉSSica BETÂNia fErrEira dE SoUSa, 
Para locaÇÃo dE iMÓVEl dESTiNado a rEGioNal dE SÃo GEraldo 
do araGUaia/Pará, a contar da data de assinatura do contrato:
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serVidor PerFiL MatrÍcULa
laís dos Santos Mercedes costa fiscal 5940585

Soraya Tatiana Macedo Alves Suplente 54189246-2
 
art. 2º. São atribuições dos fiscais do contrato:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e 
cláusulas contratuais;
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iV - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
Vi - apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
art. 3º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de Gestão administra-
tiva e financeira - daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 823591

diÁria

Portaria Nº. 363 de 03 de JUNHo de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, 
Jacundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 05/06 a 02/07/2022:

servidor objetivo
Mário carlos Penna Mourão Júnior, matrícula 
nº 716340, ocupante do cargo de assistente 

administrativo.

realizar atividades administrativas inerentes à gestão e dar apoio nas 
atividades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da 

região administrativa do Mosaico lago de Tucuruí.

ii - conceder 27,5 (vinte e sete e meia) diárias, ao servidor acima, con-
forme o processo nº 2022/656377 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 436 de 04 de JULHo de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Marapanim e algodoal-Pa, de 30/06 a 01/07/2022:

servidor objetivo

adriana oliveira Maués ferreira, matrícula nº 
57176021, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão de Meio ambiente.

realizar reunião de planejamento em conjunto, e repasse de orientações 
ambientais para o veraneio julho 2022, com os representantes dos 

segmentos turísticos, população local e Prefeitura de Maracanã, na Vila de 
algodoal, aPa algodoal-Maiandeua

Marco antônio alves Benevides, matrícula nº 
5939589, ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 1,5 (uma e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/803384 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 437 de 04 de julho de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Santarém e Juruti-Pa, de 07 a 26/07/2022:

servidor objetivo
Jefferson Moreira Espirito Santo, matrí-

cula nº 57233266, ocupante do cargo de 
Gerente. Realizar visita técnica de monitoramento das concessões florestais – UMF1 

lN Guerra e UMf3 amazônia floresta.Williams Beckmann da Silva Pinheiro, 
matrícula nº 5931548, ocupante do cargo 

de assessor ii.
Sandro de Sousa Barradas, matrícula nº 

57199257, ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em atividade 

institucional.

ii - conceder 19,5 (dezenove e meia) diárias, a cada servidor, conforme o 
processo nº 2022/796637 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 438 de 04 de JULHo de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municípios 
de Marabá e São Geraldo do araguaia-Pa, de 20 a 26/06/2022 e 02/07/2022:

servidor objetivo
deoclécio Neves cordeiro Junior, matrícula nº 
54197969, ocupante do cargo de Técnico de 

Planejamento e Gestão em Turismo.

Participar da mobilização e organização técnica da logística para a 
Oficina de Plano de Manejo de Parque Estadual Serra dos Martírios 

andorinhas-PESaM e sua Zona de amortecimento.

ii - conceder 7 (sete) diárias, ao servidor acima, conforme o processo nº 
2022/757367 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 823902

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 1223/2022-crH/saGa
BeLÉM, 04 de JULHo de 2022                                                  

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: atestado médico
rESolVE: conceder 06(seis) dias de licença Saúde, a servidora aNEli-
SE TriNdadE dE NaZarÉ, coordenador da consultoria Jurídica, Mf nº 
5915723/3, no período de 30/06/2022 à 05/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 823876

errata
.

errata da Portaria Nº 1105/2022 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 35.032, PUBLicada eM 04.07.2022

oNde LÊ: PErÍodo: 11.06.2022
Leia-se: PErÍodo: 27 à 28.05.2022
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

errata da Portaria Nº 1140/2022 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 35.032, PUBLicada eM 04.07.2022

QUaNTidadE dE diariaS: ½ (meia)
Leia-se: QUaNTidadE dE diariaS: 1 ½ (uma e meia)
oNdE lÊ: SErVidor(ES): fEliPE PiNHEiro ScHiMidT, Mf: 57192845
Leia-se: SErVidor(ES): fEliPE PiNHEiro ScHiMidT JÚNior, Mf: 57192845
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 823939

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 168/2022-seGUP/Pa 
Processo nº 2022/600847
Exercício: 2022
origem: cotação Eletrônica n° 021/2022 - SEGUP/Pa
objeto: aquisição de Eletrodomésticos para atender nas necessidades da 
SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social do 
Pará - SEGUP/Pa, conforme descrição do Termo de referência - anexo i do 
Edital de cotação Eletrônica de Preços n° 021/2022 - SEGUP/Pa.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 324/2022-coNJUr
data de assinatura: 29/06/2022.
Vigência: 29/06/2022 à 28/12/2022.
Valor global: r$ 3.052,04 (três mil e cinquenta e dois reais e quatro centavos).
Programação orçamentaria: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento 
das ações integradas de Segurança Pública; Natureza: 449052; fonte: 
0101; Pi: 1050008264E.
contratada: MEGa BraSil - coMÉrcio E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES 
EirEli
cNPJ: 11.027.186/0001-99
Endereço: Travessa WE 62 a, conjunto Guajará i, n° 1332, Bairro: coquei-
ro - ananindeua/Pa, cEP n° 67143380.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 823859

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 21/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por loTE, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresa especializada em manutenção de produ-
tos aeronáuticos, certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
conforme previsto no regulamento Brasileiro da aviação civil (rBac) 145, 
para a prestação de Serviço de Manutenção aeronáutica preventiva e cor-
retiva, com fornecimento de peças e suprimentos, objetivando manter a 
aeronavegabilidade em conformidade com o programa recomendado de 
manutenção, estabelecido pelos fabricantes da aeronave, motor e de seus 
equipamentos, a seguinte aeronave:
1.1.1. Marcas Pr-aGM, fabricante PilaTUS, modelo Pilatus Pc12/45, ano 
de fabricação 2005, numero de série 667, motor turboélice PraTT & WHiT-
NEY caNadá, ModElo PT-6a/67-B,numero de série PcE-Pr0537, hélice 
HarTZEll, numero de série Hc-E4a-3d, pertencente a frota da Secretaria 
de Estado de Segurança Publica e defesa Social do Pará e operado pelo 
Grupamento aéreo de Segurança Pública – GraESP.
daTa da aBErTUra: 15/07/2022.      
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)



diário oficial Nº 35.034   45Terça-feira, 05 DE JULHO DE 2022

ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br  (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br  ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 04 de  julho  de 2022.
luciana cunha da Silva
Pregoeira designada

Protocolo: 823573

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 002/2022-seGUP/Pa
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de seu 
Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo roBErTo doS SaN-
ToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 1562036 - SSP/Pa 
e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, residente e domiciliado nesta 
cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer, nos ter-
mos do artigo 24, inciso X da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
posteriores modificações, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
n° 2022/808552, para a locaÇÃo dE Barraca localizada na Praia do ata-
laia (BARRACA SOLAMAR/CAMPEÃO), Município de Salinópolis/PA, a fim de 
atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Segurança Publica E 
defesa Social - SEGUP/Pa, para realização das operações integradas do Siste-
ma de Segurança Pública e defesa Social- SiEdS, para contratação direta com 
o Sr. aldEri Barra fErrEira, inscrito no cPf sob o nº 584.893.472-04, no 
valor global R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme solicitação, especifica-
ção e fundamentação constante nos autos.
Belém/Pa, 30 de junho de 2022
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 823381
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 003/2022-seGUP/Pa

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, repre-
sentado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de 
seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo roBErTo doS 
SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 1562036 - SSP/
Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, autoriza nos termos do 
artigo 24, inciso Xiii, da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
posteriores modificações, a Dispensa de Licitação, referente ao Processo n° 
2022/531797, para a contratação da aSSociaÇÃo PÓlo ProdUTiVo Pará 
- fáBrica ESPEraNÇa, cNPJ 07.553.026/0001-06, com sede na rua antô-
nio Barreto, 1595, Bairro de fátima, cEP 66.021-060, Belém/Pa, cujo objeto 
é a aquisição de 1.000 (um mil) unidades de bandeirolas para otimizar às 
ações de segurança pública e defesa social durante a realização da “operação 
Verão 2022”, no município de Salinópolis/Pa, totalizando o valor global de 
r$ 11.990,00 (onze mil e novecentos e noventa reais), conforme solicitação, 
especificação e fundamentação constante nos autos.
Belém/Pa, 01 de julho de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administratia

Protocolo: 823383

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de disPeNsa 
N° 003/2021-seGUP/Pa

Nesta data, raTifico o termo de dispensa n° 003/2022-SEGUP/Pa, com 
fundamento no art. 24, Xiii e art. 26 da lei 8.666/93,  com suas poste-
riores modificações.
Belém/Pa, 01 de julho de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 823384
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de disPeNsa 

N° 002/2022-seGUP/Pa
Nesta data, raTifico, nos termos do art. 26 da lei federal nº 8.666/1993, 
o termo de dispensa n° 002/2022-SEGUP/Pa, com fundamento no art. 24, 
inciso X da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém/Pa, 30 de junho de 2022
UalaME fialHo MacHado
SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social

Protocolo: 823382

diÁria

Portaria Nº 1145/2022 –saGa
oBJETiVo: Para participar da “ oPEraÇÃo VErÃo ” .
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 22 à 25.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): 2° SGT BM EMErSoN NaSciMENTo TaVarES, Mf: 
5826616
cB BM THiaGo JoSÉ liMa PadilHa, Mf: 57189188

QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): BrUNa dE cáSSia raBElo da SilVa, Mf: 5963056
GaBriEllE MacEdo laMEira, Mf: 7008477-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1146/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 22 à 23.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cB BM THiaGo JoSÉ liMa PadilHa, Mf: 57189188
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1147/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 24 à 27.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cB BM THiaGo JoSÉ liMa PadilHa, Mf: 57189188
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1148/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 01.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): adriaNNE coSTa alVES, Mf: 5936907-5
Márcio EMÍdio PErEira caMÊlo, Mf: 5917284-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1149/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 22 à 23.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): adriaNNE coSTa alVES, Mf: 5936907-5
Márcio EMÍdio PErEira caMÊlo, Mf: 5917284-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1150/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 05 à 14.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor (ES): carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1151/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaGoMiNaS/Pa
PErÍodo: 28 à 30.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM MarcElo JorGE dE araÚJo, Mf: 5796229
SGT PM MarcoS aNdrÉ SaNTaNa MoNTEiro, Mf: 54194872-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1152/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 29.06 à 01.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): SUB TEN PM JaiNo dioGo alMEida dE JESUS, Mf: 
5631530
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1153/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 22 à 25.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM roaldE GUalBErTo NEVES riBEiro filHo, Mf: 
5787360-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1154/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 07 à 08.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): ENdErSoN JoSÉ MoTTa THoMÉ, Mf: 5725690
fErNaNdo BEZErra liMa, Mf: 57192679
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 1155/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 08 à 11.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): iSadora MoUrÃo GoMES, Mf: 5922416
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1156/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar transporte de vacinas.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 25.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
fErNaNdo BEZErra liMa, Mf: 57192679
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1157/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 29 à 30.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): aNdrÉ aUGUSTo da SilVa oliVEira, Mf: 5950944
fraNciSco aSSiS dE frEiTaS NETo, Mf: 57196690
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 823922

FÉrias
.

Portaria Nº 1171/2022-saGa                              
BeLÉM, 04 de JULHo de  2022

coNSidEraNdo:  o Plano de férias 2022 da SEGUP.
r E S o l V E: conceder férias regulamentares no mês de agosto de 2022, 
aos servidores abaixo relacionados:

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

arQUiMEdES GoMES 
araÚJo  

iNSPETor MEcÂNico dE 
aEroNaVE ii 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 57200022/1

BEaTriZ BarrEiroS 
rodriGUES Baia coordENador dE ProJEToS 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 5941043/1

daNiEllE dE SoUZa 
MaTTar coord. call cENTEr 2021/2021 01/08 a 30/08/2022 5826012/3

dEidY GoMES da SilVa 
SaNTaNa

GErENTE ESTUdoS acoMP.
ilÍciToS fiNaNcEiroS 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 57207614/2

EliaNE dE JESUS SilVa 
da crUZ

GErENTE dENÚN-
ciaS ocor. criMiNaiS 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 5911779/2

fErNaNdo BEZErra 
liMa

dirETor iNTEliGÊNcia 
ESTraTÉGica 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 57192679/2

fraNciSco GilVaN 
loPES da NÓBrEGa 

JÚNior
dirETor cioP 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 5673836/4

JoÃo iGo coSTa PEcK GErENTE MaTErial E alMo-
Xarifado 2021/2022 19/08 a 20/09/2022 5950402/1

JorGE coSTa fErrEira aSSiST. adM. 2021/2022 01/08 a 30/08/2023 3157920/1
lUiZ fEliPE lEiTE SilVa coordENador ProJEToS 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 5897876/1

Marco roGÉrio 
SciENZa cHEfE dE GaBiNETE 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 57175250/3

Maria criSTiNa foNSE-
ca dE carValHo oUVidora 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 57207763/2

Maria EliETE oliVEira GErENTE MoNiT. iNSTiTU-
cioNal 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 5205832/4

MarilÚcia doS SaNToS 
coNcEiÇÃo aUX. SErV. dE coMUNicaÇÃo 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 702277/1

oriValdo NaSciMENTo 
PaES BarrETo

coordENdor aNáliSE 
dENÚNciaS 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 54188933/2

PEdro dE SoUSa 
fErrEira BraÇal 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 3277437/1

rENaN MoraES dE 
araÚJo GErENTE adM 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 7008207/3

roaldE GUalBErTo 
NEVES riBEiro filHo GErENTE  TraNSPorTE 2021/2022 01/08 a 30/08/2022 5787360/5

roSaNa Maria riBEiro aSSiST. adM. 2019/2020 15/08 a 13/09/2022 57533/1
SiMoNi MarlY fErrEira 

lEÃo da SilVa
GErENTE coNTaB. PrEST.

coNTa 2021/2022 15/08 a 13/09/2021 5897891
 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 823457

POLICIA MILITAR DO PARÁ

aPostiLaMeNto

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 078/2021 – ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Con-
trato administrativo nº 078/2021-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e 
a empresa JEffErSoN ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli - EPP, cujo 
objeto é a “contratação de Empresa  especializada para  serviço de sono-
rização, em suas diversas ações , tais como: solenidade cívico-Militares e 
eventos em geral, para atender a necessidade da Polícia Militar do Pará, 
na região Metropolitana de Belém ;fica acrescida;Elemento de despesa: 
333903303;Belém/Pa, 04 de Julho de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoU-
Za JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 823815

diÁria

Portaria Nº3113/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: re-
denção-Pa; destino: Santa Maria das Barreiras-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM 
José antônio ferreira cardoso; cPf: 747.494.982-20 ; Valor: r$2.822,20. cB PM 
Basilio amaral Buna; cPf: 901.465.572-04; Valor: r$2.532,00. cB PM Weliton 
da Silva lira; cPf: 668.520.722-15; Valor: r$2.532,00. cB PM alex Soares 
Silva; cPf: 906.221.382-00; Valor: r$2.532,00. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 823950
Portaria Nº3101/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Parauapebas-Pa; Período: 01 a 16/07/2022; Quantidade de diárias: 16 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: caP PM carlos alberto americo 
rosa; cPf: 593.448.302-15; Valor: r$ 4.497,17. SUB TEN PM Waldirene 
da Silva Souza; cPf: 467.863.502-59; Valor: r$ 4.088,28. SGT PM rozildo 
Veras Santana; cPf: 236.133.192-68; Valor: r$ 4.088,28.  ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3102/22/di/dF – objetivo: reforço da Policiamento (oP. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 11 a 22/07/2022; Quantidade de di-
árias: 10 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM amiraldo 
canuto ramos oliveira; cPf: 270.099.712-34; Valor: r$ 2.769,48. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3103/22/di/dF – objetivo: reforço da Policiamento (oP. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 11 a 22/07/2022; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: cB PM andréa 
lobato Tavares lemos; cPf: 008.116.802-07; Valor: r$ 2.658,60. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3104/22/di/dF – objetivo: reforço da Policiamento (oP. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM Elma Tatiane 
Monteiro de Miranda; cPf: 527.947.682-04; Valor: r$ 2.532,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3105/22/di/dF – objetivo: reforço da Policiamento (oP. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: Sd PM antonio 
Sergio da Silva Pinheiro; cPf: 010.504.572-18; Valor: r$ 2.532,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3106/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: 
cB PM carini Negrão dos Santos; cPf: 951.415.532-72; Valor: r$ 2.532,00.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3107/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 12 a 23/07/2022; Quan-
tidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: Sd PM 
Gabriel danilo Silva Matos; cPf: 905.648.202-53; Valor: r$ 2.785,20.or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3108/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Melgaço-Pa; Período: 11 a 22/07/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: Sd PM José lucas 
Santos dos Santos; cPf: 017.162.412-27; Valor: r$ 2.658,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº3109/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: 
cB PM Wendell rodrigues Barros; cPf: 806.685.422-68; Valor:  r$ 2.532,00.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3110/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. Ve-
rão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantida-
de de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM augusto 
cesar Miranda Pinto; cPf: 381.506.032-04; Valor: r$ 2.637,60.ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 823880
Portaria Nº3114/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantida-
de de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM romulo 
da Silva de Souza; cPf: 698.184.012-04 ; Valor: r$ 2.532,00.  ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3115/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 08 a 11/07/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SD PM Joyce Benites Da Silva; CPF: 969.644.482-68; Valor: R$ 759,60OR-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3116/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 08 a 11/07/2022; Quan-
tidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM 
aureo rógerio Borges de oliveira; cPf: 891.917.812-72; Valor: r$ 759,60.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3117/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeu-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 08 a 11/07/2022; Quantida-
de de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM an-
selmo Júnior Santos albuquerque; cPf: 410.166.882-53; Valor: r$ 791,28.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 823923
Portaria Nº3111/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servido-
res: SGT PM andre luiz carvalho cardoso; cPf: 721.930.772-15; Valor: 
r$2.637,60. cB PM Jonathan Moraes dos reis; cPf: 916.568.342-00; Va-
lor: r$2.532,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº3112/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: 
cB PM Marcelle lorena figueira Noronha; cPf: 016.809.952-78; Valor: 
r$2.532,00. Sd PM Bruno alcantara de oliveira; cPf: 996.462.772-68; 
Valor: r$2.532,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 823943
Portaria Nº3146/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Parauapebas-Pa; Período: 01 a 16/07/2022; Quantidade de diárias: 16 
de alimentação e 16 de pousada; Servidores: MaJ PM ilca Patrícia caldas 
cardoso; cPf: 585.878.882-34; Valor: r$5.064,32. TEN PM leonardo da 
Silva costa; cPf: 982.645.672-15; Valor: r$4.515,52. SUB TEN PM Bár-
bara Gisele de araújo furtado; cPf: 396.439.642-72; Valor: r$4.220,16. 
SGT PM Paulo Sérgio da cunha cid; cPf: 227.949.992-49; Valor: 
r$4.220,16. SGT PM Emanoel Silva do amaral; cPf: 468.276.092-00; Va-
lor: r$4.220,16. SGT PM Solange  Gavino de Siqueira; cPf: 572.758.662-
34; Valor: r$4.220,16.  ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 823948
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado do 
ParÁ – cFP/PM/2016

editaL Nº 149/cFP/PMPa, de 04 de JULHo de 2022.
coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo da 4ª etaPa – caNdidata 

sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em cumprimento a decisão judicial 
proferida nos autos da ação ordinária nº 0022500-53.2016.8.14.0028, 
tornam pública a coNVocaÇÃo da candidata Sub Judice dUaNNa da 

coNcEiÇÃo, inscrição 135396, para realização da 4ª Etapa (avaliação 
Psicológica) na forma do subitem 7.5 do Edital n.º 001/cfP/PMPa-2016, 
conforme dia, horário e local de realização citados abaixo. 
- dia: 08 de julho de 2022. 
- Horário: 8h:00min – aplicação dos Testes Psicológicos e Entrevista. 
- local: clínica Moveclin – rua das castanheiras, 1222 – Bairro Novo 
Horizonte/Marabá (entre av. Tocantins e rua rio Vermelho).
1. das informações Gerais:
1.1. Por ocasião da avaliação Psicológica a candidata deverá apresentar-
se munido de documento de identidade, foto 3x4, lápis de grafite nº 02 e 
caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta azul ou preta. 
2. a candidata deverá chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do início da avaliação. 
3. Não será admitido ingresso da candidata no local de realização da 
Avaliação após o horário fixado neste edital.
4. a candidata que não comparecer no local, data e horário, relacionados 
neste edital, será eliminada do concurso, não podendo realizar sua avaliação 
em outro local, data ou horário diferentes dos já informados acima.
Belém/Pa, 04 de julho de 2022.
coroNEl QoPa JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado do 
ParÁ – cFP/PMPa/2016

editaL Nº 150/cFP/PMPa, de 04 de JULHo de 2022.
reiNteGraÇÃo e coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo da 4ª 

etaPa – caNdidata sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em cumprimento da decisão judicial 
proferida nos autos da ação ordinária, processo nº 0808815-63.2017.8.14.0301, 
tornam pública a rEiNTEGraÇÃo ao concurso Público para admissão ao 
curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2016 e a 
coNVocaÇÃo para realização da 4ª Etapa (avaliação Psicológica) da candidata 
aNNE SUElEN da SilVa EPaMiNoNdaS, na condição de sub judice, conforme 
dia, horário e local de realização citados abaixo.
- dia: 21 de julho de 2022. 
- Horário: 8h:00min – aplicação dos Testes Psicológicos e Entrevista. 
- local: fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fadESP, 
rua augusto correa s/n - cidade Universitária Profº José da Silveira Netto 
- UfPa - Guamá - Belém/Pa | cEP 66075-110.
1. das informações Gerais:
1.1. Por ocasião da avaliação Psicológica a candidata deverá apresentar-
se munido de documento de identidade, foto 3x4, lápis de grafite nº 02 e 
caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta azul ou preta. 
2. a candidata deverá chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do início da avaliação. 
3. Não será admitido ingresso da candidata no local de realização da 
Avaliação após o horário fixado neste edital.
4. a candidata que não comparecer no local, data e horário, relacionados 
neste edital, será eliminada do concurso, não podendo realizar sua avaliação 
em outro local, data ou horário diferentes dos já informados acima.
Belém/Pa, 04 de julho de 2022.
coroNEl QoPa JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planeamiento e administração

Protocolo: 823984

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNcorrÊNcia PÚBLica PreseNciaL 001/2022 – cBMPa
eXtrato de resULtado

objeto: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especiali-
zada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de processo seletivo 
interno com vistas ao preenchimento de vagas do quadro de oficiais (admi-
nistração e músico) para o curso de habilitação de oficiais – CHO/CBMPA, 
conforme especificações contidas no edital e seus anexos.
analisados os documentos apresentados à ocasião da sessão de habilita-
ção, 1º fase da concorrência Pública n° 001/2021, a comissão Especial de 
licitação, designada através da Portaria Nº 144, de 19 de abril de 2022, 
publicada em Boletim Geral Nº 75, de 22 de abril de 2022, 
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rESolVE:
01- HaBiliTar a licitante objetiva concursos lTda EPP; sob o cNPJ nº 
00.849.426/0001-14, Endereço: rua cassemiro de abreu, nº 347, Bairro 
rio Branco, cEP: 90420-001 – Porto alegre/rS, em razão do acervo do-
cumental, apresentado à ocasião da sessão de habilitação da 1º fase da 
concorrência Pública n° 01/2022, estar em conformidade com as regras 
e condições estabelecidas no Edital da concorrência Pública nº 001/2022.
os interessados poderão interpor recurso da decisão prolatada pela comis-
são Especial de licitação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da publicação deste ato, conforme disposição legal. a íntegra do 
resultado da fase de habilitação estará disponível aos interessados no en-
dereço eletrônico www.compraspara.pa.gov.br no campo licitações e no 
site https://www.bombeiros.pa.gov.br/ no campo transparência pública > 
licitações e contratos
Belém – Pa, 04 de julho de 2022.
Moisés Tavares Moraes – TcEl QoBM
Presidente da cEl do cBMPa

Protocolo: 823474

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 172 de 01/07/2022-daF

SErVidor: lUiZ oTáVio NEVES BarBalHo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 73490/1
PErÍodo: 21.06.2022 a 18.10.2022
TriÊNioS: 20.11.2013 a 19.11.2016 e 20.11.2016 à 19.11.2019

Protocolo: 823491

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria N º 168 de 30/06/2022-daF

NoME:NalY criSTiNa SoUSa dE JESUS
carGo: aux. Téc. de Perícias  MaTrÍcUla:5958435/1
PErÍodo:21.05.2022 a 16.11.2022.   

Protocolo: 823498

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº 170 de 30/06/2022-daF

SErVidor: iVaNiSE dE SoUZa NaVarro carGo: Perito criminal
MaTrÍcUla : 5832128/1
PErÍodo: 02/05/2022 à 24/08/2022.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº 171 de 30/06/2022-daF

SErVidor Maria lENira MorEira dE aQUiNo carGo: Perito criminal
MaTrÍcUla 5129184/2
PErÍodo: 06/06/2022 à 07/06/2022.

Protocolo: 823542

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 051/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de equi-
pamentos tecnológicos para o atendimento das demandas relacionadas à 
reestruturação da área da computação forense da Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 04/07/2022.
Valor: r$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
ViGÊNcia: 04/07/2022 a 03/07/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 042/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: fUNcioNal ProGraMaTico: 
48101.19.571.1490.8929; Pi: 2070008929E; foNTE: 0124; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 449052; aÇÃo: 270070.
coNTraTado: a empresa M. J. dE a. coSTa EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 30.849.084/0001-01, estabelecida a Pass. Severa romana, nº 
142, Bairro: Sacramenta, Belém/Pa, cEP: 66120-370.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 823559

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 007/2019 – PcePa
oBJETo do coNTraTo: o objeto do presente contrato consiste na pres-
tação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva, cor-
retiva e qualificação, com reposição de peças, consumíveis e cobertura de 
serviços totalmente integrada para o equipamento gerador de nitrogênio, 
fabricado pela PEaK SciENTific iNSTrUMENTS lTda modelo: Genius aB 
3G 230 V, número de série: 770003351 e registro patrimonial: 006864, 
para atendimento das necessidades desta Polícia Científica do Pará em 
conformidade com as condições da proposta constante nos autos do pro-
cesso 2018/367235.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorro-
gação da vigência do contrato administrativo, com início em 05/07/2022 e 
término em 04/07/2023. Bem como a alteração da denominação do cen-
tro de Perícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a denominar-
se Polícia Científica do Pará (PCEPA), conforme a Lei nº 9.382, de 16 de 
dezembro de 2021. E, o reajuste de 11,731130% aos valores praticados 
no contrato supracitado, onde o valor global do contrato passará de r$ 
29.568,77 (Vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta 
e sete centavos) para r$ 33.037,52 (Trinta e três mil, trinta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339039; foNTE: 0101; aÇÃo: 232423.
coNTraTada: a empresa PEaK coMÉrcio dE iNSTrUMENToS ciENTÍfi-
coS lTda, com sede estabelecida à avenida Queiroz filho, nº 1700, Torre 
a, Sala 05, São Paulo/SP, cEP: 05.319-000.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 823577

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1117/ 2022
JoSE clEidSoN froTa SilVa 
MaTrÍcUla: 5958540 
carGo: Médico legista
cidadE: MoNTE alEGrE - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/06/2022 a 20/06/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 823501

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 200/22-GaB/dGPcP de 04 de JULHo de 2022 
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 35.028 de 30.06.2022. 
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/418544. 
r E S o l V E: 
coNcEdEr 15 dias de férias a servidora WalQUiria SaNToS TEiXEi-
ra, Perito criminal, matrícula nº5233089/1, no período de 18.07.2022 a 
01.08.2022, referente a 2° parcela do período aquisitivo 2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de Julho de 2022. 
HiNToN BarroS cardoSo JUNior
Perito Médico legista
Diretor-Geral da Polícia Científicas do Pará, Em Exercício.
                                                

Protocolo: 823558

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°201/22-GaB/dGPcP de 04 de JULHo de 2022 
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 35.028 de 30.06 2022.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias da servidora riSE foNSEca dE liMa, Ge-
rente de Pessoal, matrícula n° 5850924/5, no período de 01.07.2022 a 
30.07.2022, concedida pela Portaria N°154/22-GaB/PcP de 31.05.2022, 
publicada no doE nº 34.992 de 02.06.2022,  para posterior gozo. 
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de Julho de 2022. 
HiNToN BarroS cardoSo JUNior
Perito Médico legista
Diretor-Geral da Polícia Científicas do Pará, Em Exercício.
                                                

Protocolo: 823564
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.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria nº 2777/2022-daF/cGP, de 04/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/802548;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e sete (27) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o municipio de Salinópolis nos períodos de 04 à 18/07/2022 e 21/07 à 
02/08/2022, a fim de realizar atendimento e concluir processos de veículo 
na operação Verão 2022.

nome matricula
João Vitor dos Santos Magalhães 5948182  /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 823986

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 107/2022- cGd/Pad/diVersos 
Belém, 21 de junho de 2022.
a diretora Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2021/403228, instaurado pela PorTaria Nº 09/2021-cGd/Pad, publicada 
no doE nº 34.569, em 30/04/2021, para apurar possíveis irregularidades 
nos atos e condutas do ex-servidor deste departamento de Trânsito do 
Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 30/2022-corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos fun-
damentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos, por 
constatar a inexistência de autoria e materialidade no que tange a conduta 
praticada pelo ex-servidor acusado.
r E S o l V E: 
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correcional n° 
30/2022 – corrrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo do presente Processo administrativo 
disciplinar, instaurado pela PorTaria Nº 09/2021-cGd/Pad, publicada no 
doE nº 34.569, em 30/04/2021, por constatar a inexistência de autoria e 
materialidade no que tange a conduta praticada pelo ex-servidor acusado.
iii- À corrEGEdoria GEral do dETraN/Pa para o encaminhamento de 
expediente aos setores competentes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
dirETora GEral do dETraN/Pa.
Portaria Nº 111/2022– cGd/siNd/diVersas, de 29/06/2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2022-cSi, de 29.06.2022, 
subscrito pelo Presidente da comissão clauber roberto Santos de Moraes, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão da sindicância investigativa nº 2021/1025731.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 30 dias, o prazo da sindicância investigativa instau-
rada pela PorTaria Nº 11/2022-cGd/SiNd.iNVESTiGaTiVa, publicada no 
doE nº 34.976, de 20.05.2022, para dar continuidade a investigação e 
devida conclusão dos trabalhos, a partir de 02.07.2022. 
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corrEGEdor-cHEfE do dETraN/Pa
Portaria Nº 112/2022– cGd/siNd/diVersas, de 29/06/2022. 
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 04/2022-cSi, de 29.06.2022, 
subscrito pelo Presidente da comissão clauber roberto Santos de Moraes, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão da sindicância investigativa nº 2021/1318193.

r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 30 dias, o prazo da sindicância investigativa instau-
rada pela PorTaria Nº 03/2022-cGd/SiNd.iNVESTiGaTiVa, publicada no 
doE nº 34.976, de 20.05.2022, para dar continuidade a investigação e 
devida conclusão dos trabalhos, a partir de 02.07.2022. 
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corrEGEdor-cHEfE do dETraN/Pa
Portaria Nº 113/2022– cGd/siNd/diVersas, de 29/06/2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022-cSi, de 29.06.2022, 
subscrito pelo Presidente da comissão clauber roberto Santos de Moraes, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão da sindicância investigativa nº 2021/1362092.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 30 dias, o prazo da sindicância investigativa instau-
rada pela PorTaria Nº 04/2022-cGd/SiNd.iNVESTiGaTiVa, publicada no 
doE nº 34.976, de 20.05.2022, para dar continuidade a investigação e 
devida conclusão dos trabalhos, a partir de 02.07.2022. 
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corrEGEdor-cHEfE do dETraN/Pa
Portaria Nº 114/2022-cGd/siNd/diVersas, de 29/06/2022. 
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar; 
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 07/2022-cSi, de 29.06.2022, 
subscrito pelo Presidente da comissão clauber roberto Santos de Moraes, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão da sindicância investigativa nº 2021/1476287.
r E S o l V E: 
i – ProrroGar, por 30 dias, o prazo da sindicância investigativa instau-
rada pela PorTaria Nº 02/2022-cGd/SiNd.iNVESTiGaTiVa, publicada no 
doE nº 34.976, de 20.05.2022, para dar continuidade a investigação e 
devida conclusão dos trabalhos, a partir de 02.07.2022. 
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa.

Protocolo: 823552
Portaria Nº 2689/2022-daF/cGP, de 29/06/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do despacho às fls. 26, do Processo 
2022/821393, reconhecendo o direito da servidora à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora raiMUNda Maria fariaS GoMES, Técnico em 
administração e finanças, matrícula 3153690/1, lotada na Gerência de 
registro e Movimentação de Pessoas, 30 (trinta) dias, de licença Prêmio, 
no período de 08/06 a 07/07/2022, referentes ao triênio 2002/2005 (30 
dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/06/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2688/2022-daF/cGP, de 29/06/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.6, no Processo 
2022/821456, reconhecendo o direito da servidora à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora iZaBEl MoNTEiro corrÊa MarTa, assistente de 
administração, matrícula 3266192/1, lotada na coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 20/06 
a 19/07/2022, referentes ao triênio 2005/2008, de acordo com a lei 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 20/06/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2781/2022-daF/cGP, de 04/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do despacho às fls. 05, do Processo 
2022/700372, reconhecendo o direito do servidor à concessão de licença 
Prêmio,
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r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNToNio rEGiNaldo GUiMarÃES GoMES, as-
sistente de Trânsito, matrícula 57194030/1, lotado na cirETraN “a” de 
Bragança, 30 (trinta) dias, de licença Prêmio, no período de 04/07 a 
02/08/2022, referentes ao triênio 2014/2017 (30 dias), de acordo com a 
lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 04/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2779/2022-daF/cGP, de 04/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do despacho às fls. 05, do Processo 
2022/700250, reconhecendo o direito da servidora à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EliaNE da SilVa SaNToS, assistente de Trânsi-
to, matrícula 54191198/2, lotada na Gerência de atendimento e registro 
de Veículos, 30 (trinta) dias, de licença Prêmio, no período de 01/07 a 
30/07/2022, referentes ao triênio 20.07.2011/2014 (30 dias), de acordo 
com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2759/2022-daF/cGP, de 01/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 91, da lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994, a lei 9.348, de 18/11/2021 e, a apresentação da certidão de 
Nascimento, datada de 27/04/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor oriValdo rodriGUES doS SaNToS, agente de 
fiscalização de Trânsito, matrícula 57228929/1, lotado na Gerência de 
operação e fiscalização de Trânsito, vinte (20) dias de licença Paternida-
de, no período de 26/04 a 15/05/2022, de acordo com o estabelecido na 
lei 5.810/94-rJU e lei 9.348, de 18/11/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/04/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2708/2022-daF/cGP, de 30/06/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 91.456, de 15/06/2022,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde da servidora Maria da 
coNcEiÇÃo SaNTaNa aGE, Técnico d, matrícula 27448/1, lotada na Ge-
rência do Posto avançado antonio Barreto, por 90 (noventa) dias de no 
período de 03/06/2022 a 31/08/2022, conforme laudo Médico nº 91.456, 
de 15/06/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/06/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 823942
Portaria Nº 2799/2022-daF/cGP, de 04/07/2022
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,
coNSidEraNdo a solicitação constante do E-mail, datado de 28/06/2022, 
da Gerência de Biblioteca,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Joilda Santos almeida Batista, auxiliar operacional 
de Trânsito, matrícula 57176328/1, lotada na Gerência de Biblioteca, 30 
(trinta) dias de fÉriaS, no período de 11/07 a 09/08/2022, referentes ao 
exercício 15.01.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 11/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2763/2022-daF/cGP, de 01/07/2022
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,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 299/2022, da-
tado de 21/06/2022, da Gerência da cirETraN “a” de Bragança, protoco-
lado sob o nº 2022/788657,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Kalil allan Bastos El Hosn, assistente de Trânsito, 
matrícula 55589024/1, lotado na cirETraN “a” de Bragança, 30 (trinta) 
dias de fÉriaS, no período de 04/07 a 02/08/2022, referentes ao exercício 
06.06.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2762/2022-daF/cGP, de 01/07/2022
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,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 300/2022, da-
tado de 21/06/2022, da Gerência da cirETraN “a” de Bragança, protoco-
lado sob o nº 2022/789231,

r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Michele alvão Sousa, auxiliar de Trânsito, matrí-
cula 57194177/1, lotada na cirETraN “a” de Bragança, 30 (trinta) dias 
de fÉriaS, no período de 04/07 a 02/08/2022, referentes ao exercício 
18.02.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 823856

.

.

errata
.

Portaria Nº 2721/2022-daF/cGP, Belém, 30/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN- Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dG/cGP;
coNSidEraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2022/583025;
r E S o l V E :
rETificar na PorTaria Nº 1918/2022-daf/cGP de 19/05/2022, publica-
da no doE nº 34.983 de 26/05/2022, que autorizou o deslocamento dos 
servidores francisco de assis Bentes Nahmias, osvaldo Simões carvalho, 
Dalen Monteiro da Cunha Júnior, Otacilio Vale de Aquino, a fim de serviços 
de manutenção de urgência nos circuitos elétricos e instalações de apare-
lhos de refrigeração.
onde se lê: municipio de Barcarena
Leia-se: municipio de rondon do Pará
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Protocolo: 823870

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 09/2022 - srP – detraN/Pa
o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, através de 
sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme objeto abaixo:
oBJETo:
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de base 
interoperável em gestão administrativa, contemplando todo o licenciamen-
to perpétuo e serviços acessórios, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos.
aBErTUra: 20/07/2022
Hora: 10h00 (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925447 - departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSGoVErNaMENTaiS, até as 9h59 (Horário de Brasília – df) do 
dia 20/07/2022.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraSGoVErNaMENTaiS www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPraSPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
Trânsito do Estado do Pará www.detran.pa.gov.br.   
Belém/Pa, 30 de junho de 2022.
PaTricia rEGiNa lEoTTY da cUNHa
Pregoeira
Visto:
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo 
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 823693

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2673/2022-daF/cGP, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/775949;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jaime Kosminsky, matrícula nº 57223349/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (CEM REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergenciais e 
de pronto pagamento de transporte no municipio de Santa Barbára.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01/07 à 06/07/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2675/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/775723. 
rESolVE:
arT. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
alvaro augusto dos Santos Moraes, matrícula n° 57200281/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (cEM rEaiS) e destina-se a realizar despesas emergenciais e de 
pronto pagamento para transporte rodoviário no municipio den Santa Bárbara.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$:-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e instrução 
Normativa nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: Período de 01/07 à 06/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo de financeiro
Portaria Nº 2680/2022-daF/cGP, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/770638;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
luciana Nogueira Palheta, matrícula nº 5889389/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (CEM REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergenciaiS, 
com transporte intermunicipais.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04/07 à 08/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2684/2022-daF/cGP, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/780576;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Gicelda Suedy de Farias e Silva, matrícula nº 57196219/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
300,00 (TREZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de pas-
sagens e locomoção mde viagem no municipio de Tucuruí.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 27/06 à 22/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2690/2022-daF/cGP, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/776010;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
João carlos Penna de araújo, matrícula nº 57209449/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Tailândia, conforme Processo de diárias n° 2022/758478 e 758481
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 16/07 a 02/08/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2693/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/775991. 
rESolVE:
arT. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
adenilson Martins Nascimento, matrícula n° 54193763/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destina-se a realizar despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento durante a realização da operação de fisca-
lização de trânsito que será realizada na circunscrições do municipio de 
Barcarena.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$:400,00
3339036-r$:200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e instrução 
Normativa nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: Período de 17/07 à 02/08/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo de financeiro
Portaria Nº 2697/2022-daF/cGP, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/780804;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor igor 
damasceno Pereira, matrícula nº 54192100/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (DUZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com 
transporte para o municipio de rodon do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04 a 29/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2699/2022-daF/cGP, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/782538;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Túlio reis Guimarães, matrícula nº 5904022/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (DUZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de pron-
to pagamento de transporte rodoviário para a servidora da banca itinerante 
no municipio de igarapé-Miri.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01 a 96/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 823539
Portaria Nº 2753/2022-daF/cGP, Belém, em 01/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/771777;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
francisco das chagas da Silva de oliveira, matrícula nº 57203897 /1, no 
cargo de Vistoriador, lotado na cirETraN de Bragança.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os mu-
nicípios de; São Geraldo do araguaia, conforme Processo de diárias n° 
2022/731203.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
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Para aplicação: No período de 05/07/2022 a 29/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 823857

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2515/2022-daF/cgp, de 22/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/738179;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E TrÊS E MEia (23 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaNTa iZaBEl – 04/07 a 08/07/2022, 
ViGia – 09/07 a 13/07/2022, ToMÉ aÇU – 14/07 a 19/07/2022, TailÂN-
DIA – 20/07 a 27/07/2022, a fim de realizar serviço de levantamento de 
campo, armazenamento e estoque e as reais necessidades das cirETraN’s 
dos referidos municípios.

nome matricula
Paulo Silva dos Santos 57194033/1

Valdecir raimundo corrêa lopes 57188809/1
dielson cícero de Souza rosa 5945681/1

Cláudio Anderson de Souza Wassally 57175313/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2670/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/778938,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de Santa Bárbara nos períodos de 17/07 à 
02/08/2022, a fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsit, para 
apoio adminstrativo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação. 

nome matricula
rubens Pereira de Souza 80845488/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2672/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/779015,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Salinópolis nos períodos de 17/07 à 02/08/2022, a 
fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsit, para apoio admins-
trativo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação. 

nome matricula
Maria Sueli damasceno do Nascimento 3265803/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2674/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/714410;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de CAMETÁ – 18/07 a 12/08/2022, a fim de 
prestar suporte técnico aos servidores da cirETraN do referido município, 
conforme solicitação.

nome matricula

Ursula alves Nascimento 57195462/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2677/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/770608;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-

vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Vigia para os municípios de BELÉM – 04/07 a 08/07/2022, a fim de resolver 
pendências da cirETraN de Vigia/Pa.

nome matricula
luciana Nogueira Palheta 5889389/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2678/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/770568;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Abaete-
tuba para o município de Tucumã no período de 29/06 à 05/07/2022, a fim 
de realizar exames prátcos no referido municipio.

nome matricula
Kleber Guimarães lima 57201995/1

denilson linhares da Silva 57176558/1
ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1

Jesus Nazareno Vera cruz lobato 3268683/1
cleberson rodrigues Pantoja 57195652/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2679/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/781714;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E TrÊS E MEia (23 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Belém para os municípios de SaNTarÉM – 04/07 a 08/07/2022, 
UrUará – 09/07 a 11/07/2022, alTaMira – 12/07 a 15/07/2022, aNUPU 
– 16/07 a 17/07/2022, PacaJá – 18/07 a 20/07/2022, NoVo rEParTi-
MENTO – 21/07 a 22/07/2022, TUCURUÍ – 23/07 a 27/07/2022, a fim de 
realizar vistorias técnicas para credenciamento e renovação das cfc’s dos 
referidos municípios.

nome matricula
antonio do carmo Braga filho 57192792/1

raimundo fabio de Paiva 57174397/2
Eliene carvalho Moura 80845577/1

Márcio luiz araújo Bittencourt 57202609/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2681/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/780246;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 17/07 à 02/08/2022, a fim 
de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administra-
tivo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Antony Ulisses Maia Lisboa 3262537/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2682/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/725958;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Belém para os municípios de SÃo MiGUEl do GUaMá – 27/06 a 
22/07/2022, a fim de prestar serviços adminsitrativos na referida CIRE-
TraN, conforme solicitação.

nome matricula
Elaene Maria Pires da E. ferreira 3264653/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2685/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/780832;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dUaS E MEia (02 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém/Pa para os municípios de PorTo VElHo/ro – 06/07 a 08/07/2022, 
a fim de participar da Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos 
Sistemas rENaVaM, rENacH, rENaiNf, rENaEST e Gestores financeiros 
do rENaiNf que ocorrerá no referido município.

nome matricula
Vanilce da Paixão Medeiros 57197390/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2686/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/779131;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 17/07 à 02/08/2022, a 
fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio adminis-
trativo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Helena Maria rodrigues Sarmento 7006365/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2687/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/785114;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSEiS E MEia (16 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de MoNTE doUrado/alMEriM – 14/07 a 
30/07/2022, a fim de realizar atos e diligências na CIRETAN de Almeirim/
Monte dourado, e instruir os processos administrativos disciplinares ins-
taurados pelas Portarias de números 20/2021-cGd/Pad, 21/2021- cGd/
Pad e 23/2021-cGd/Pad.

nome matricula
fernando Zanuto ferrari 57175882/2

Geórgia oliari Toso 80845450/1
Jaime de Sousa furtado 3263495/1

Paulo Wagner alfaia de Menezes 5608686/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2691/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/750400;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Abaetetuba para os municípios de TAILÂNDIA – 23/06 a 28/06/2022, a fim 
de compor a equipe de banca itinerante de cNH de 3°fase no municipio de 
Tailândia/Pa.

nome matricula
Kleber Guimarães lima 57201995/1

denilson linhares da Silva 57176558/1
ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1
andré Kemil Silva dos Santos 55588504/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2695/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/754716;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento dezessete e meia (17 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Xinguará no período de 15/06 à 02/07/2022, a fim de 
realizar atendimento de habilitação na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
raimunda antonia da Silva 5455383/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2696/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.

coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/768026;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o municipio de Vigia de Nazaré no período de 06 à 15/07/2022, a 
fim de de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fisca-
lização de trânsito , em cumprimento a programação da dTo, no referido 
municipio, em especial por ocasião da operação Verão 2022.

nome matricula
Mário Sérgio Silva da Silva 57202007/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2701/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/780996;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipio de Santa Bárbara no período de 04 à 29/07/2022, 
a fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos na barreira do mu-
nicipio acima citada, na operação Verão 2022.

nome matricula
José de ribamar Moreira Barbosa 57196220/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2702/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/753925;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
altamira para o municipio de Medicilândia no período de 04 à 29/07/2022, 
a fim de realizar vistoria veícular no referido municipio.

nome matricula
Marcos de freitas amaral 57202611/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2703/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/783202;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Novo repartimento no período de 23/06 à 29/06/2022, 
a fim de realiza função de atendente durante a banca itinerante de 1ª fase 
no referido municipio. .

nome matricula
olga leticia araujo Barbosa 5964055/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2704/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/790590;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Santarém para o municipio de Mojui dos campos no período de 29/06 à 
15/07/2022, a fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para 
apoio adminstrativo,realizando atividades correlatas a sua área de atua-
ção, em especial por ocasição a operação Verão 2022.

nome matricula
Joelma Melo Pereira 57175513/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2705/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/783109;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Parauape-
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bas para o municipio de Curionopolis no período de 01 à 06/07/2022, a fim 
de realizar exames práticos e teóricos, na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Valdenor da costa ferreira 80845478/1

Breno leonardo araújo Barbosa 55586672/4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2706/2022-daF/cgp, de 29/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/779177;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Salinópolis no período de 01 à 03/07/2022, a fim de 
acompanhar a instalação dos links da internet, no referido municipio, por 
ocasião da operação Verão 2022.

nome matricula
leonardo augusto Uchôa das Neves 55589451/4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2725/2022-daF/cgp, de 30/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/804506;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 15 à 17/07/2022, a fim de 
acompanhar instalação e funcionamento de links de internet no referido 
municipio, na operação Verão 2022.

nome matricula
leonardo augusto Uchôa das Neves 55589451/4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2726/2022-daF/cgp, de 30/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/795314;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Capitão 
Poço para o município de Belém no período de 18 à 27/07/2022, a fim de 
participar ad reunião com a coordenação da cNcir para partilhar proble-
maticas das demandas da cirETraN do referido municipio.

nome matricula
cleber Mesquita da Silva 5946618/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2727/2022-daF/cgp, de 30/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/790307;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Abae-
tetuba para o município de São Miguel do Guamá no período de 08 à 
11/07/2022, a fim de reaizar exames práticos e teóricos n CIRETRAN do 
referido municipios.

nome matricula

Kleber Guimarães lima 57201995/1

denilson linhares da Silva 57176558/1

ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1

cleberson rodrigues Pantoja 57195652/1

Jesus Nazareno Vera cruz lobato 3268683/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 823532
Portaria Nº 2728/2022-daF/cgp, Belém, 30/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/790614;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Oriximiná no período de 08 à 11/07/2022, a fim de 
coordenar atividades de atendimento ao público referente a segunda fase 
de habilitação.

nome matricula
Wilmar Gomes freire filho 5932004 /2

Emerson Gil dos Santos correa 57210032 /2
Elenilson oliveira Silva 57196932 /1

Hamilton dos Santos carneiro 12688 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2720/2022-daF/cgp, Belém, 30/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/788883;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Quatro Boca/Tomé-açú/Belém – 01/07 à 
04/07/2022, capitão Poço/Belém – 08/07 à 11/07/2022, Salinópolis/Be-
lém – 15/07 à 18/07/2022, São João de Pirabas/Belém – 22 à 26/07/2022, 
ipixuna/Belém – 05/08 à 08/08/2022, Ulianóplis/Belém – 12/08 à 
15/08/2022, Concórdia do Pará/Belém – 19/08 à 22/08/2022, a fim de 
acompanhar e fiscalizar os trabalhos da equipes das bancas etinerantes de 
habilitação que serão realizadas nos referidos municipios.

nome matricula
Edilvandro augusto de almeida Pereira 5946366 /2

Cristina Mayara Gomes da Silva 5946719 /1
Sérgio roberto ferreira dos remédios 54193260 /1

adelina cristina Siqueira de Brito 57196268 /1
regina luzia Santos de Souza 5520320 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2752/2022-daF/cgp, Belém, 01/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/731203;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E QUaTro E MEia (24 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Bragança para os municípios de SÃo GEraldo do araGUaia 
– 05/07 a 29/07/2022, a fim de realizar vistoria veícular no referido muni-
cípio, conforme solicitação.

nome matricula
francisco das chagas da Silva de oliveira 57203897 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2744/2022-daF/cgp, Belém, 01/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/740186;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de capanema para os municípios de roNdoN do Pará – 04/07 
a 29/07/2022, a fim de realizar serviços de vistoria veícular no referido 
município, conforme soliciação.

nome matricula
igor damasceno Pereira 54192100 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2742/2022-daF/cgp, Belém, 01/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/796717;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSEiS E MEia (16 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaliNÓPoliS – 30/06 a 16/07/2022, a 
fim de acompanhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito 
nesse município, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria 
Técnica e operacional. 

nome matricula
ivan carlos feitosa Gomes 57198371 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2700/2022-daF/cGP, BeLÉM, 29/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/740476;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipio de rondon do Pará no período de 04 à 29/07/2022, 
a fim de atender e concluir processos de veículos.

NoMe MatricULa
Maria do Socorro cUSTÓdio cEJaS 57175753 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2750/2022-daF/cgp, Belém, 01/07/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/545373;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E NoVE E MEia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Santarém para os municípios de ÓBidoS – 08/06 a 07/07/2022, a 
fim de realizar vistoria veícular e subistituir férias de servidor, conforme 
solicitação.

nome matricula
Kerley Ailton Lima de Sousa 57201635 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2761/2022-daF/cGP, BeLÉM, 01/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/796804;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Bragança – 14 à 21/07/2022, capanema – 22 
à 30/07/2022, Salinópolis/Belém – 31/07 à 09/08/2022, a fim de realizar 
vistoria técnica nas cirETraNS dos referidos municípios.

NoMe MatricULa

MarcUS ViNÍciUS raMillo filHo 5945733 /3

iGor TaNcrEdi dE araÚJo 5945735 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 823852

.

.

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
aTo: TErMo dE diSTraTo
- Término de Vínculo: 01/07/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Servidor Temporário: EricKSoN do carMo SilVa
Matrícula: 5960875/1 – TÉc. EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra – ENGE-
NHaria ciVil
ordENador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 823712

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1917/22/dGP/seaP, Belém, 01 de julho de 2022.                                            
dESiGNar o servidor WliToN fEliPE fErrEira da SilVa, Matrícula nº. 
5960081, para responder pela direção no centro de recuperação regional 
de castanhal (crrcaST), no período de 01 de julho de 2022 a 30 de julho 
de 2022, em substituição do titular Joao carMoNa lEiTE JUNior, Matrí-
cula nº. 5931821, que está de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823610

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 003/2019
Nº: 03
data de assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/01/2022 a 31/07/2022
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a alteração do preâmbulo 
do convênio nº 003/2019, em virtude da mudança de Secretário da Se-
cretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, e a retificação 
da cláusula Sexta.
convênio: 003
Exercício: 2019
Valor global: r$ 2.485.238,00 (dois milhões quatrocentos e oitenta e cinco 
mil e duzentos e trinta e oito reais).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: Secretaria Municipal de Saneamento - SESaN.
Nome do Ordenador: Samuelson Yoiti Igaki.

Protocolo: 823617
terMo aditiVo ao coNVÊNio 001/2021
Nº: 03
data de assinatura: 01/07/2022
Vigência: 28/03/2022 a 01/03/2023
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a alteração do preâmbulo 
do convênio nº 001/2021, em virtude da mudança de Secretário da Se-
cretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, e a retificação 
da cláusula Quinta.
convênio: 001
Exercício: 2021
Valor global: r$ 1.326.210,80 (um milhão trezentos e vinte e seis mil e 
duzentos e dez reais e oitenta centavos).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa.
Nome do Ordenador: Samuelson Yoiti Igaki.

Protocolo: 823532

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº.1872/2022 - 674703
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParaTiciPar dE aUdiENcia dE 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE alTaMira/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: alTaMira
Servidor (es):ari NorBErTo do NaSciMENTo rodriGUS,  
MaT.5950080,Policial PENal, KlEidSoN roBErTo fariaS MEN-
dES, MaT.5905090, Policial PENal,ocidEMar SilVa carValHo, 
MaT.5797764, Policial PENal.
Período: 12 a 16/06/2022   - diária(s):04  1/2 (QUaTro E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 823747

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1921/2022-dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 04 de JULHo de 2022.
Tornar sem Efeito a Portaria 1764/2022-dGP.SEaP, de 22 de Junho de 
2022, que concedeu licença Premio a servidora Maria JoSE TaVarES 
NEVES, Téc. em Gestão Penitenciária - Psicologia, Matricula funcional nº 
5381312/3.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823883

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 1918/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 04 de JULHo de 2022.
Nome: VicTor MacEdo lEMoS, Matrícula nº 5950024/1; 
cargo: Policial Penal
assunto: licença Gala
Período: 30/06/2022 a 07/07/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823708



56  diário oficial Nº 35.034 Terça-feira, 05 DE JULHO DE 2022

LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 1919/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 04 de JULHo de 2022.
Nome: rafaEl Garcia E SilVa, Matrícula nº 57229836/2; 
cargo: Policial Penal
assunto: licença Gala
Período: 01/07/2022 a 08/07/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823711
Portaria Nº 1920/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 04 de JULHo de 2022.
Nome: EMaNUEl SilVESTrE alMEida, Matrícula 5935911/2; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Nojo
Período: 29/06/2022 a 06/07/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823868

.

.

secretaria de estado 
de cULtUra

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº490 de 01 de JULHo de 2022
Processo nº 2022/ 779008
Servidor: YVENS GUErrEiro PENNa
Matrícula: 5946497-1
cargo: assessor Especial ii
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pela profissional ANDREA 
SCAFI NOBRE DA SILVA MORAES, qualificada para realizar a Palestra: Mu-
seu do Marajó, patrimônio turístico, no evento: “Preamar do Patrimônio”, 
no período de 28 à 29 de Junho de 2022, no horário de 08h às 12h, no Mu-
seu do Marajó situado em cachoeira do ararí/Pa. os efeitos desta Portaria 
retroagem à data do evento.

Protocolo: 823637
Portaria N° 497 de 04.07.2022
Servidor: raimunda lucinete farias de carvalho Tabosa
Matricula: 80845883-1
cargo: assistente administrativo
objeto: designado como Gestor da parceria a ser celebrada entre esta 
Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e a associação Sociocultural 
Shalon, inscrita sob o cPJ nº 30.180.268/0001-13, para a execução de 
Emenda Parlamentar referente ao apoio à realização do “Salvaguarda do 
carimbó e cultura Popular”, que acontecerá no município de ananindeua/
Pa, sem ocorrência de chamamento Público, de acordo com o art. 29 da lei 
federal nº 13.019/2014 lei de Parcerias.

Protocolo: 823638
Portaria Nº 491 de 01.07.2022
Processo nº2022/563568
Servidor: PaTricia EPifaNia dE SoUZa
Matrícula: 5964076/1
cargo: assistente administrativo
objeto: designada como Gestora do Termo de fomento nº 039.22, cele-
brado entre esta Secretaria de Estado de cultura-SEcUlT e a aSSociaÇÃo 
doS MUNicÍPioS do coNSÓrcio BElo MoNTE, cujo objeto é a realização 
da “iV fESTa liTErária iNTErNacioNal do XiNGU – fliX: outras mar-
gens”cuja temática é: a literatura infanto Juvenil como instrumento de 
inclusão: desconstruindo preconceitos e criando novos caminhos.

Protocolo: 823639
Portaria Nº 492 de 04.07.2022
Processo nº2022/662370
Servidor: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo
cargo: assistente cultural
objeto: designado como Gestor do Termo de fomento nº. 038/2022, cele-
brado entre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e a aSSocia-
ÇÃo iNSTiTUTo arco NorTE, inscrita no cNPJ nº 10.774.613/0001-30, 
representada por rodriGo BarroS SHiMUra, cujo objeto é a realização 
do “ProJETo cUlTUra EM MoViMENTo”, no período de 01 de junho a 30 
de setembro de 2022.

Protocolo: 823640
Portaria Nº 496 de 04.07.2022
Processo nº2022/571295
Servidor: adriaNo BarroSo doS SaNToS
cargo: dirETor do dEParTaMENTo dE arTES cENicaS
objeto: designado como Gestor do Termo de fomento a ser celebrado en-
tre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e a aSSociaÇÃo fol-
cÓrica E cUlTUral coliBri dE oUTEiro - aSfocco, inscrita no cNPJ 
nº 10.265.652/0001-01, representada por laUrENE da coSTa aTaidE, 
cujo objeto é a realização do Projeto Móquem Maery Economia Circular, 
Sistemas alimentares e Justiça climática em Belém, com objetivo de pro-
mover e fomentar a economia criativa e cultural, acordando com política 
pública do Estado, no período de 30 de Junho 2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 823642

Portaria Nº 499 de 04.07.2022
Processo nº 2022/820507
Servidora: MarilENa riBEiro diaS
Matrícula: 57211266/1
cargo: assistente administrativo
objeto: responder pela Gerência de operações e Serviços Gerais /SEcUlT,  
durante as férias do servidor titular, fErNaNdo VilHENa JUNior, ma-
trícula nº 5933317/ 3, referente ao período aquisitivo  de 10.04.2021 a 
09.04.2022.
Período da designação: 05.07.2022 a 19.07.2022 (15 dias)

Protocolo: 823909
Portaria Nº 494 de 04.07.2022
Processo nº 2022/670436
Servidora: EdNo alEX Mafra riBEiro
Matrícula: nº 5964068/1
cargo: assistente administrativo
Objeto: Designado como fiscal do recebimento do fornecimento de pen dri-
ve 32 GB, da cotação eletrônica Nº 001/2022, para atender as demandas 
desta SEcUlT.

Protocolo: 823945
Portaria Nº 500 de 29.06.2022
Processo nº 2022/777645
Servidor: aNToNio lUciaNo GoMES do roSario
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: SEcrETario dE GaBiNETE
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT, realizada pelo profissional profissional RAI-
MUNdo JaMil da coNcEiÇÃo rEBElo , contratado para apresentação  do 
Grupo iai - fEfolTi, no evento Preamar junino, que aconteceu no dia 20 
de Junho de 2022, às 20:00 h., na Estação cultural de icoaraci.
 os efeitos desta portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 823937
Portaria Nº 493 de 04.07.2022
Processo nº 2022/615623
Servidor: abilio augusto Bastos franco filho
Matrícula: 5891119/1
cargo: assistente cultural
objeto: designado como Gestor do Termo de fomento nº 037/2022, ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT e a aSSocia-
ÇÃo folclÓrica E cUlTUral coliBri dE oUTEiro-aSfocco, inscrita 
no cNPJ-Mf nº 10.265.652/0001-01 representada por laurene da costa 
ataíde, cujo objeto é a execução do Projeto “ENcoNTro MoQUÉM Mairi”.

Protocolo: 823927

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 502 de 04.07.2022
Processo nº 2022/625573
Servidores: Maria do cÉU BraGa MarTiNS, matrícula nº 32280/1, ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão cultural – Biblioteconomista e fEr-
NaNdo VilHENa JUNior, ocupante do cargo de Gerente de operação e 
Serviços Gerais, matrícula 5933317/3.
Objeto: Designados como fiscais do contrato nº 025/2022 – SECULT, cele-
brado com a empresa Brasil Shows e Eventos EirEli, inscrita no cNPJ n. 
04.894.357/0001-11, cujo objeto é a locação de aparelhamentos diversos, 
a fim de atender às demandas de ações e programas desta SEcUlT.

Protocolo: 823930

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 164/2022
ProcESSo Nº: 2022/760818
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 15.000,00 (quize mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 29/06/2022   
ViGÊNcia do coNTraTo: 29/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276584 (MaraPaNiM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
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arTiSTa PrEMiado: MariNHo fErrEira daS NEVES - cPf: 353.092.532-20
ENdErEÇo: rUa oNZE dE SETEMBro, coNQUiSTa,MarUdá, cEP: 68760-
000, MaraPaNiM-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823709
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 161/2022
ProcESSo Nº: 2022/731820
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 29/06/2022   
ViGÊNcia do coNTraTo: 29/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960 (BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: JaMilE caroliNE aNdradE coNcEiÇÃo - 
cPf: 012.762.602-61
ENdErEÇo: PaSSaGEM oScariNa darQUE, N°98, TraVESSa aGUaS NE-
GraS, icoaraci, cEP 66822-230, BElÉM-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823700
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 163/2022
ProcESSo Nº: 2022/726851
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 29/06/2022   
ViGÊNcia do coNTraTo: 29/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258961 (caMETá) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: Maria iTaTiaNE da SilVa MoraES - 
cPf: 869.471.502-30
ENdErEÇo: rio cUrUPiToMBa, diSTriTo dE ZoNa rUral, 
cEP: 68400000, caMETá-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823696
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 165/2022
ProcESSo Nº: 2022/ 688128
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)

daTa dE aSSiNaTUra: 04/07/2022   
ViGÊNcia do coNTraTo: 04/07/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dE SPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258969 (SÃo caETaNo dE odiVElaS) fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: iVaNdro SÉrGio fariaS SarMENTo - 
cPf: 430.307.502-72
ENdErEÇo: rua dos comodoros, N° 28, condomínio do farol iTaiPU, Bair-
ro: Samambaia, cEP: 68775- 000 no município de São caetano de odi-
velas/Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823748
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 159/2022
ProcESSo Nº: 2022/ 724700
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$15.000,00 (quinze mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 29/06/2022   
ViGÊNcia do coNTraTo: 29/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276751 (Bujarú) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: JoÃo ViTor TaVarES alBErNaS - cPf: 700.359.732-26
ENDEREÇO: PA 140 km 29, Vila são Judas Tadeu, N° S/N, zona rural, CEP: 
68670-000 no Munícipio de Bujaru/Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823847
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 162/2022
ProcESSo Nº: 2022/672535
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$15.000,00 (quinze mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 29/06/2022   
ViGÊNcia do coNTraTo: 29/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESP orT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258975 (caPaNEMa) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: dENilcE raBElo BorGES - cPf: 879.877.242-20
ENdErEÇo: Travessa ourucuri, casa 03, areia Branca, capanema/Pa, 
cEP:68703040.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823817
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 160/2022
ProcESSo Nº: 2022/731960
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
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segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$15.000,00 (quinze mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 29/06/2022   
ViGÊNcia do coNTraTo: 29/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESP orT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258967 (SaNTarÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: JocEMar PErEira JUNior - cPf: 045.919.812-23
ENdErEÇo: aV BarÃo dE SÃo NicolaU, 2368, liVraMENTo diaMaNTi-
No - SaNTarEM – Pa cEP: 68020-520.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823800
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 158/2022
ProcESSo Nº: 2022/ 760665
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 01/07/2022   
ViGÊNcia do coNTraTo: 01/07/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dE SPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276995 (BrEVES) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503- 8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: aNa Maria caldaS MarQUES - cPf: 062.161.182-42
ENdErEÇo: aV rio Branco, N° 508, bairro: centro, cEP: 68800-000 no 
Município de Breves/Marajó/Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823783
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 166/2022
ProcESSo Nº: 2022/ 740082
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$20.000,00 (vinte mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 01/07/2022   
ViGÊNcia do coNTraTo: 01/07/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dE SPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
259005 (aNaNiNdEUa) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503- 8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: fraNciSco dE MoraES lEÃo - cPf: 357.283.532-15
ENdErEÇo: Travessa a, casa 5c, conjunto Jaderlandia dois, Bairro: Gua-
nabara, cEP: 67013-150 no munícipio de ananindeua/Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823760

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 005/2022/SECULT
Proc. adm. nº 2022/275845
Objeto: Contratação de empresa especializada e qualificada na prestação 
de serviço de automação de bilheteria, para a venda, para o controle de 
acesso e para a distribuição de ingressos para espetáculos e visitações 
guiadas, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos interligados 
online através de softwares com todas as estações de distribuição (remo-
tos, internet, bilheteria física do Theatro da Paz), mão-de-obra, suporte 
técnico e de manutenção, inclusive com materiais, necessários e suficien-
tes ao pleno funcionamento e atendimento na bilheteria física do Theatro, 
sem ônus extras para a Secretaria de Estado de cultura, de acordo com 
especificações e quantidades contidas no Termo de Referência – Anexo do 
Edital; data e Hora da abertura: 15/07/2022 às 08h30min (Horário de 
Brasília). Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras; UaSG: 925490; re-
tirada de Edital: site do coMPraSNET, site da SEcUlT, Mural de licitações 
coMPraSPará. informações: licitacaosecultpa@gmail.com.
Belém (Pa), 04 de julho de 2022.
Bruno chagas da S r ferreira.
Secretário de Estado de cultura.

Protocolo: 823900

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 481 de 30 de JUNHo 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 nº5.810 de 24.01.94, 30 (trin-
ta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, referen-
te ao mês de aGoSTo/2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo

80845851/1 adriana Brito cardoso 15.06.2021 a 14.06.2022 01.08.2022 a 30.08.2022

715158/1 álvaro alves de lima Junior 12.08.2021 a 11.08.2022 15.08.2022 a 13.09.2022

32573/1 cora carreira rodrigues cruz 16.04.2021 a 15.04.2022 01.08.2022 a 30.08.2022

57191523/1 denilson  Maia dos Santos 18.12.2020 a 17.12.2021 02.08.2022 a 31.08.2022

57191488/1 Haroldo Verbicaro Tuma 18.12.2020 a 17.12.2021 01.08.2022 a 30.08.2022

54182687/2 Jorge luiz oliveira Pantaleão 01.11.2020 a 31.10.2021 01.08.2022 a 30.08.2022

80846096/1 leandro Machado cruz 24.06.2021 a 23.06.2022 02.08.2022 a 31.08.2022

55588186/3 lucas Nassar Sousa 26.07.2021 a 25.07.2022 01.08.2022 a 30.08.2022

32808/1 Marcelo leite cerveira 01.06.2020 a 31.05.2021 03.08.2022 a 01.09.2022

32867/1 Maria de Nazaré oliveira fernandes 01.03.2020 a 28.02.2021 01.08.2022 a 30.08.2022

30376/1 osiris Evandro carneiro Martins Junior 09.07.2021 a 08.07.2022 01.08.2022 a 30.08.2022

8042965/1 rafael rodrigues duarte 07.06.2021 a 06.06.2022 01.08.2022 a 30.08.2022

57207982/3 regina do Socorro Santiago Xavier 0107.2021 a 30.06.2022 03.08.2022 a 01.09.2022

5943130/1 rodrigo lima araújo ferreira 06.07.2021 a 05.07.2022 01.08.2022 a 30.08.2022

5948246/2 rosivaldo Pereira Maciel 30.07.2021 a 29.07.2022 01.08.2022 a 30.08.2022

coNTiNUaÇÃo da PorTaria Nº481 dE 30 dE JUNHo dE  2022.

5432936/4 Sidemar dos anjos reis 30.05.2021 a 29.05.2022 01.08.2022 a 30.08.2022

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 30 de Junho de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 823677

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº498 de 04.07.2022
Servidor: iEGo alEXSSaNdEr rocHa alEXaNdrE
Matrícula: 5945722/2
cargo: aSSESSor
objeto: TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 472/2022 de 30.06.2022, 
publicada no diário oficial do Estado nº 35.030, de 01.07.2022, que auto-
rizou a concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias ao servidor iEGo alE-
XSSaNdEr rocHa alEXaNdrE, cPf: 018.447.702-65, para a cidade de 
SÃo PaUlo/SP. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a 30.06.2022.

Protocolo: 823934



diário oficial Nº 35.034   59Terça-feira, 05 DE JULHO DE 2022

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria N° 463 de 30.06.2022
Processo  nº 2022/803837 de 27/06/2022
Servidor: raimundo calandrino Barbosa Junior
Matricula: nº5423457- 4
cargo: coordenador de Educação e Extensão
certidão de Nascimento: nº06565601552022 1 01644268074521781, de 
20.06.2022,
Período da licença: 02.06.2022 a  21.06.2022 , 20 (Vinte) dias

Protocolo: 823667
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE01279
ProcESSo Nº: 2022/755050
Valor: r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/06/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação do even-
to Oficina de Eco Joias no Museu Do Marajó Cachoeira Do Arari.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENToProjeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS-PESSoa fÍSica. PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
274071 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: : YV ENS GUErrEiro PENNa – Ma-
trícula: 5946497-1.
coNTraTada TifaNi SaNToS MacEdo  – cPf Nº 045.889.382-07 
ENdErEÇo: r. PriMEira , S/N , ENTrE TV 6 E 7 cEP: 68870-000, SoU-
rE-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 823665
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00804
ProcESSo Nº 2022/478918
Valor: 5.000,00 (cinco mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 17/05/2022
oBJETo: contratação de PrÍaMo dE carValHo BraNdÃo, cPf/Mf n.º: 
377.518.082-68, para a prestação de serviços de participação em comis-
são de seleção do Edital Preamar de cultura e arte de 2022, conforme 
processo administrativo 2022/478918.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 016/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258654 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: dESiGNado Na PorTaria Nº 052 
dE 10 dE fEVErEiro dE 2022.
coNTraTado: PrÍaMo dE carValHo BraNdÃo – cPf N° 377.518.082-68
ENdErEÇo: conjunto flora amazônica, rua angelim, nº. 14, bairro Terra 
firme, cEP: 66077-385.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823649
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE01305
ProcESSo Nº 2022/755615
Valor: 3.000,00 (três mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 28/06/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
Credenciamento 005/2020/SECULT, para Oficinas de Desenhos e Pinturas 
afro, cujo tema é a identidade cultural e Educação Quilombola, nos dias 
04 a 08/07/2022 no Município de Moju e 09 a 13/07/2022 no Município 
de cametá.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8845 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036- oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158845 Pi: 1030008845c aÇÃo: 
277113 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.391.1503-8845.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: adriaNo BarroSo doS SaNToS 
Matrícula: 54186746-2
coNTraTado: VaNUZa da coNcEiÇÃo cardoSo – cPf Nº 762.263.522-72
ENdErEÇo: ET do aUra , 5, cEP: 67033-765, aUra - aNaNiNdEUa – Pa
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823723
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE01322
ProcESSo Nº: 2022/779008
Valor: r$ 1.000,00 (Um reais)
daTa da EMiSSÃo: 29/06/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação do even-
to Preamar do Patrimônio.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo Projeto atividade: 8426 PTrES: 158426 fonte: 0101000000 
( recurso ordinário) Natureza da despesa: 339036-oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica Pi: 1030008426c ação: 277112 funcional 

Programática: 13.391.1503-8426.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: YVENS GUErrEiro PENNa – Matrí-
cula: 5946497-1.
coNTraTada: aNdrEa Scafi NoBrE da SilVa MoraES– cPf Nº 
700.257.622-49
ENdErEÇo: TraVESSa dEciMa SEGUNda, 107, Sao PEdro, cENTro, 
cEP: 68.870-000, SoUrE-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 823727
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE01319
ProcESSo Nº 2022/795085
Valor: r$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 27/06/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 006/2019/SEcUlT, para apresentação musical, no Projeto 
rango de feira, dia 27 de junho de 2022, no Solar da Beira.
oriGEM: Edital de credenciamento 006/2019/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS-PESSoa fÍSica. PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
255791 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: Yvens Guerreiro Penna Matrícula: 
5946497-1
coNTraTado: KEila criSTiNa GENTil GoMES – cPf Nº 972.798.702-87
ENdErEÇo: TV caMPoS SalES, 745, cEP: 66017-180, caMPiNa, - BE-
lÉM,Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 823479

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1580 de 04 de JUNHo 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 
nº2022/819302.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscaisdo “oficiNa:a PoESia 
coMo GÊNEro liTErário: ENTrE a EScriTa E a fala” referente à iN 
1223/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a)ElaiNE fErrEira 
oliVEira, matrícula nº: 2015/900, cargo: TÉcNica EM GESTÃo cUl-
TUral, Setor/local de Trabalho: docia, e como fiScal SUBSTiTUTo, o 
(a) servidor (a)raiMUNdo WilSoN TaVarES dE MoraES matrícula nº: 
3083284; cargo: TÉcNica EM GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Traba-
lho: docia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 823426

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo –800448
Publicado no d.o.E nº 34.975 em 19/05/2022
onde se lê: “[...] favorecido: aNY ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 91.000,00 [...]”
Leia-se: “[...] favorecido: aNY ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00 [...]

Protocolo: 823713
errata do eXtrato de coNtrato dos teMPorarios
Publicado no d.o.E nº 34.985 em 27/05/2022
ato: contrato n° 074/2022
Nome: allYSoN lEal doS SaNToS
cargo: assistente administrativo
ato: contrato n° 075/2022
Nome: SaBElla raiaNNY araUJo da SilVa
cargo: assistente administrativo
onde se lê: “[...] “admissão: 23/05/2022  - Término: 22/05/2023”                
Leia-se: “[...]       “admissão: 22/06/2022  - Término: 21/06/2023”
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 823743
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errata do ProtocoLo –794005
Publicado no d.o.E nº 34.954 em 05/05/2022
onde se lê: “[...] no qual os artistas:  caNTor aNTÔNio MarcoS, GÊ-
MEoS do forrÓ, lENNoN forroZEiro, EliSEU rodriGUES, rodolfo 
oliVEira, MaTHEUS cUNHa, daNiEl araÚJo, ZEZiNHo doS TEcladoS, 
THaiS PorPiNo E forrÓ coMBaTE [...]”
Leia-se: “[...] no qual os artistas: caNTor aNTÔNio MarcoS, GÊMEoS 
do forrÓ, lENNoN forroZEiro, EliSEU rodriGUES, rodolfo oli-
VEira, MaTHEUS cUNHa, daNiEl araÚJo, ZEZiNHo doS TEcladoS, 
THaiS PorPiNo, forrÓ coMBaTE E lEoZiNHo forroZEiro [...]

Protocolo: 823628
errata
Secretaria do Programa SEMEar, edital 001/2022 vem por meio deste 
informar errata referente a. resolução 001/2022 rESUlTado fiNal dE 
PROJETOS SELECIONADOS, publicado em diário oficial Nº 34.9980 em 24 
de maio de 22. Pagina 122.
onde se lê:

084/2022 iNTiTUTo XiNGU
iV festa literária internacional do Xingu: a liTEraTUra iNfaNTo 
JUVENil coMo iNSTrUMENTo dE iNclUSÃo: dEScoNSTrUiNdo 

PrEcoNcEiToS E aBriNdo NoVoS caMiNHoS  

Leia-se:

084/2022 iNTiTUTo XiNGU
V festa literária internacional do Xingu: a liTEraTUra iNfaNTo 
JUVENil coMo iNSTrUMENTo dE iNclUSÃo: dEScoNSTrUiNdo 

PrEcoNcEiToS E aBriNdo NoVoS caMiNHoS  

Guilherme relvas d’oliveira
Presidente

Protocolo: 823538

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 7º
contrato: 488/2020
Processo: 2018/406179
objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência contratual, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, iniciando-se em 02/07/2022 e encerrando em 02/09/2022
fundamentação legal: Encontra amparo legal no artigo 57, § 1º da lei nº 
8.666/93, combinado com a cláusula décima Primeira do contrato originário.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscri-
ta nocNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: oUro NorTE coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirlEi, inscrita no 
cNPJ sob o nº 29.621.201/0001-98
data de assinatura: 01/07/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 823842

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1223/2022
PaE: 2022/819302
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa: a PoESia 
coMo GÊNEro liTErário: ENTrE a EScriTa E a fala.
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 nº  727/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8842; Plano interno: 
1030008842c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036, 
339047 e 339039; ação: 260036.
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): JaNETE da SilVa BorGES, inscrito (a) no cPf de nº 
427.965.472-72
Valor Total: r$ 1.800,00
data: 04/07/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1223/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1223/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/07/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira

Protocolo: 823427

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1579 cGP/FcP de 30 de JUNHo de 2022 
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de 

janeiro de 1994, o dEcrETo Nº 1.462, de 12/04/2021 doE Nº 34.550 de 
13/04/2021 e ainda o e-mail institucional da dic, de 15/06/2022
rESolVE:
1 - coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados:

 MatricULa NoMe carGo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

5960437/1 Jair NaZarENo rodriGUES liMa coordENador 01/06/2021 a 
31/05/2020

18/07 a 
16/08/2022

5951838/1 lEoNardo dE NoVoa cHaVES TEcNico dE coNTrolE 
EXTErNo

04/08/2018 a 
03/08/2019 01 a 30/08/2022

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

Protocolo: 823797

.

.

secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 181/2021, de 01 de JULHo de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando nº 11/2022 GTEc/fUNTElPa,
de 30/06/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/823396, de 
30/06/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar daNiEl SoUZa dE alMEida, matrícula 55588659/1, ocupante
do cargo de oPErador dE TraNSMiSSÃo dE radio, a responder pela 
Gerência Técnica – GTEc, em substituição as férias de HENriQUE QUa-
droS dE MENEZES, matrícula 55585633/2, ocupante do cargo em comis-
são de GErENTE, lotado na diretoria Técnica, no período de 01/08/2022 à
30/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 823614

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 179/2022 – FUNteLPa
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1° - dESiGNar a servidor(a) Giordana assef Krumpanzer, matrícula 
funcional nº. 5924905/3 como nova fiscal dos contratos abaixo relaciona-
dos, enquanto dura sua vigência:

Nº coN-
trato Nº Processo oBJeto do coNtrato eMPresa FiscaL MÁtricULas

038/2020 2020/456889
PrESTaÇÃo dE SErViÇo 

coNTiNUadoS dE TElEViSÃo 
a caBo

fSa SolUÇÕES – 
fraNK SiNaTra 

dE aZEVEdo 
MoNTEiro

Giordana assef 
Krumpanzer

34.008.992/0001-
15

017/2019 2019/507091 PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
aGENciaMENTo dE ViaGENS

NorTE TUriSMo 
lTda

Giordana assef 
Krumpanzer

34.008.992/0001-
15

023/2020 2020/158202

contratação de pessoa jurídica, 
para prestar serviços de 

assessoria e consultoria jurídica 
em direito do Trabalho, cível, 
Processo cível e Trabalhista, 

direito Público com amplitude 
para a administração Pública ou 

Gestão Pública.

JalES rodriGUES 
SociEdadE 

iNdiVidUal dE 
adVocacia

Giordana assef 
Krumpanzer

34.008.992/0001-
15

art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data retroativa à 04 de julho de 
2022, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade 
competente.
Belém, 05 de julho de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 823796
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.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 180/2022, de 01 de JULHo de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 59/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/827379, de 30/06/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor SErGio carloS fariaS 
dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em comissão 
de GErENTE, no valor de r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), obede-
cendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) Consumo (x) Serviços Pessoa Física
elemento de despesa 339030 339036
Valor por elemento 400,00 800,00
Fonte de recurso 0101 0101

totaL r$ 1.200,00

Ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E rETraNS-
MiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no(s) Município(s) de 
Santa Maria, São Miguel do Guamá e ourém. Viagem programada para o 
período de 11/07/2022 à 15/07/2022, para ocorrer despesas de materiais 
de consumo para manutenção das rTV’s da fUNTElPa nos municípios. 
Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para a realização 
da prestação de contas.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente 

Protocolo: 823616

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria N° 93 /2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fun-
do rotativo da EEEfM Jornalista romulo Maiorana, municipio de ananin-
deua, concedida ao servidor abaixo relacionado, responsável pela referida 
Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e; 
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022/781091- PaE.
rESolVE
art. 1° - autorizar a Vice- diretora da EEEfM Jornalista romulo Maiorana, 
municipio de ananindeua, a receber os recursos do fundo rotativo da refe-
rida Unidade Escolar referente ao exercício de 2022, podendo executar as 
seguintes transações: Efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos 
e extratos  bancários,  retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, 
cancelar, baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF
USE 15

aNaNiNdEUa
EEEfM JorNaliSTa roMUlo 

MaioraNa 
alESSaNdra dE fáTiMa 

MEdEiroS da coSTa 57190392/4 637.666.712-00

art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação. 
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
BElÉM, 30.06.2022
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 823386
Portaria N° 92/2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fun-
do rotativo da EEEfM Prof. Maria de araujo de figueiredo, municipio de 
ananindeua, concedida ao servidor abaixo relacionado, responsável pela 
referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e; 
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022/781126- PaE.
rESolVE
 art. 1° - autorizar a Secretária Escolar da EEEfM. Prof. Maria de araujo de 
figueiredo, município de ananindeua, a receber os recursos do fundo ro-
tativo da referida Unidade Escolar referente ao exercício de 2022, podendo 
executar as seguintes transações: Efetuar pagamentos, emitir cheques, 
solicitar saldos e extratos  bancários,  retirar cheques devolvidos, sustar/ 
contra ordenar, cancelar, baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF

USE 15
aNaNiNdEUa

EEEfM Prof. Maria de araujo 
de figueiredo daNiElE BoTElHo BorGES 57212346/1 725.342.652-53

art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação. 
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
BElÉM, 30.06.2022
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 823388
Portaria Nº696/2022-GaB/siNd.                  
Belém, 01 de julho de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2020/1001046 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo   os termos da Manifestação exarada pela consultora Ju-
rídica do Estado - SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E: 
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do 
Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1 e roBErTo aNiZio 
doS SaNToS da coSTa, Mat. nº 5902612-1, para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 697/2022-GaB/siNd.            
Belém, 01 de julho de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria Nº 294/2022-GaB/SiNd, de 14/03/2022, publicada no doE 
edição nº 34.896 de 17/03/2022.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta Secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº698/2022-GaB/siNd.                  
Belém, 01 de julho 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 2022/182063 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo   os termos da Manifestação exarada pela consultora Ju-
rídica do Estado - SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E: 
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do 
Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1 e roBErTo aNiZio 
doS SaNToS da coSTa, Mat. nº 5902612-1, para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 699/2022-GaB/Pad               
Belém, 01 de julho de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
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relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
rado pela PorTaria Nº 388/2018-GaB/Pad, de 27/11/2018, publicado no 
doE edição nº 33.749 de 29/11/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Esta-
dual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado,  em 
vista das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento 
de transgressão, em tese, imputada à servidora G.M.S.c., matrícula nº 
5617480-1, pelo fato da penalidade de repreensão, infração de natureza 
leve, encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat, nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 700/2022-GaB/siNd.                
Belém, 01 de julho de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia ProcESSUal instaurada através da 
PorTaria Nº 57/2019-GaB/SiNd, de 11/10/2019, publicada no doE edi-
ção nº 34.009 de 14/10/2019.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 
5.810/94, a Sindicância Processual supracitada, em vista das razões ex-
postas pelo colegiado em questão, por não restar provada a ocorrência de 
infração disciplinar, imputada ao servidor P.M.N.f., matrícula nº 337307-2;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
   dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 701/2022-GaB/siNd.            
Belém, 01 de julho de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria Nº 02/2020-GaB/SiNd, de 18/02/2020, publicada no doE 
edição nº 34.122 de 19/02/2020.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
tendo em vista que, não obstante possa restar comprovado o cometimento 
de irregularidade por parte do ex-servidor desta Secretaria de Estado de 
Educação, a penalidade aplicável, em caso de instauração disciplinar, seria 
suspensão, estando a mesma prescrita, tendo em vista o mandamento 
expresso no art. 198, ii do rJU Estadual.
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 702/2022-GaB/Pad 
Belém,01 de julho 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 Eletrônico 
nº 2021/792749 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo    os termos da Manifestação nº 954/2022, exarada 
pela  consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor da servidora a.c.S.S., matrícula nº 57227983-2, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, iV, 
Vi, e 178, XiV da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores GlEicE daNiElE 
raiol alVES, matrícula nº 5902351-1, alBErTiNa do Socorro do 
carMo SilVa, matrícula nº 57213238-1 e roBErTo aNiZio doS SaNToS 
da coSTa, matrícula nº 5902612-1, 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 de arQ. Nº 703/2022-GaB/Pad               
Belém, 01 de julho  de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
rado pela PorTaria Nº 944/2021-GaB/Pad, de 29/06/2021, publicado no 
doE edição nº 34.624 de 30/06/2021.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Esta-
dual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado,  em 
vista das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimen-
to de transgressão, em tese, imputada ao servidor r.c.l.P., matrícula nº 
669172-1, pelo fato da penalidade de repreensão, infração de natureza 
leve, encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat. nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 704/2022-GaB/Pad.          
Belém, 01 de julho de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 362/2018-GaB/Pad de 26/11/2018, pu-
blicado no doE edição nº 33.747 de 27/11/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 685/2022, de 30 de junho 
de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir as servidoras raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, 
matrícula n° 5618789-1 e Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, matrí-
cula nº 5890910-1, pelas servidoras aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo Si-
MoES, matrícula nº 57229140-2 e NaTHália dE NaZarETH fErrEira 
MoNTEiro, matrícula nº 5897320-1, para atuarem no  Processo admi-
nistrativo disciplinar supracitado, na qualidade de presidente e membro, 
nesta ordem; 
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 705/2022-GaB/siNd.          
Belém, 01 de julho 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 Sindicância Processual nº 11/2019-GaB/SiNd de 
13/05/2019, publicado no doE edição nº 33.875 de 17/05/2019;
coNSidEraNdo o Memorando nº 684/2022, datado em 30/06/2022, da 
comissão sindicante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir as servidoras raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, 
matrícula n° 5618789-1 e Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, matrícu-
la nº 5890910-1, pelas servidoras aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo SiMoES, 
matrícula nº 57229140-2 e NaTHália dE NaZarETH fErrEira MoNTEi-
ro, matrícula nº 5897320-1, para atuarem na  Sindicância Processual su-
pracitada, na qualidade de presidente e membro, nesta ordem;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº706/2022-GaB/siNd.               
Belém, 01 de julho de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 02/2022-GaB/SiNd, de 
01/07/2022, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investiga-
tória, instaurada nos termos da PorTaria Nº 68/2021-GaB/SiNd de 
19/01/2021, publicada no doE, edição nº 34.466 de 20/01/2021, prorro-
gada pela PorTaria Nº 1.480/2021-GaB/SiNd de 29/09/2021, publicada 
no doE, edição nº 34.717 de 30/09/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
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o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, 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.

Protocolo: 823461

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 443/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: aNdrEia cacaU MUlaTo GaViao
cargo: MErENdEira
Vigência: 30/06/2022 a 29/06/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1480001/2021, 
autorizado em 25/03/2022.
ato: coNtrato Nº 444/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: aMJTaiTETi KrYKPENTi PrEKroTi
cargo: aUXiliar oPEracioNal
Vigência: 30/06/2022 a 26/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 1296296/2021, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº 445/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: HaKaKWYi TarracaNa KaProrUNNUrE KoHErE
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30/06/2022 a 26/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 1479887/2021, 
autorizado em 31/05/2022.
ato: coNtrato Nº 446/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: HiTYiTi JoKarE JoKUMTi ParKaTEJE
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30/06/2022 a 26/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 1276507/2021, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº 447/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: JoKraXarE KaiPEiTi ParKaTEJE
cargo: ProfESSor BiliNGUE
Vigência: 30/06/2022 a 29/06/2023
dotação orçamentária: Processo nº 879724/2021, 
autorizado em 19/04/2022.
ato: coNtrato Nº 448/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: KaXaTKErE JoNPrYMaPEiTi JaPENKrarE
cargo: aUXiliar oPEracioNal
Vigência: 30/06/2022 a 29/06/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1479375/2021, 
autorizado em 25/03/2022.
ato: coNtrato Nº 449/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: raYaNi MorEira TXEBUarE ProProToTi
cargo: MErENdEira
Vigência: 30/06/2022 a 26/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 1458211/2021, 
autorizado em 20/06/2022.
ato: coNtrato Nº 450/2022-oriXiMiNÁ
Nome: iraNildo MaNaSa Wai Wai
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023
dotação orçamentária: Processo nº 790148/2021, 
autorizado em 19/05/2022.
ato: coNtrato Nº 451/2022-oriXiMiNÁ
Nome: SilVio dE SoUZa SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 30/06/2022 a 29/06/2023
dotação orçamentária: Processo nº 792021/2021, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº 452/2022-sÃo FÉLiX do XiNGÚ
Nome: PaTKorE KaYaPo
cargo: ProfESSor
Vigência: 30/06/2022 a 26/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 139388/2021, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº453 /2022-aNaNiNdeUa
Nome: ElaNE BoTElHo MoNTEiro
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº454/2022-aNaNiNdeUa
Nome: lEoNardo GUrJao doS SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.

ato: coNtrato Nº455/2022-BeLÉM
Nome: aGNaldo BraGa liMa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº456/2022-BeLÉM
Nome: alEXaNdrE rEiS fErNaNdES
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº457/2022-BeLÉM
Nome: darliNdo Maria PErEira VEloSo filHo
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº458/2022-BeLÉM
Nome: dioNE SEaBra dE carValHo
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº459/2022-BeLÉM
Nome: Jaira THaYSE SoUZa BaTiSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº460/2022-BeLÉM
Nome: JoaNa darc loPES dE oliVEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº461/2022-BeLÉM
Nome: JoSE BENicio da crUZ coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº462/2022-BeLÉM
Nome: KiaNYa GraNHEN iMBiriBa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº463/2022-BeLÉM
Nome: lUciaNa TUPiNaMBa dESSY
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº464/2022-BeLÉM
Nome: lUciENE do Socorro cErQUEira da SilVa MiraNda
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº465/2022-BeLÉM
Nome: MarcEllE aUdaY coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº466/2022-BeLÉM
Nome: MarciaNE loPES lEiTao
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº467/2022-BeLÉM
Nome: Marcio do roSario aMaral
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº468/2022-BeLÉM
Nome: MarcUS PaUlo coElHo TEiXEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº469/2022-BeLÉM
Nome: Marilia criSTiNa BaraTa da coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
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ato: coNtrato Nº470/2022-BeLÉM
Nome: MaTHEUS aUGUSTo oliVEira MaTToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº471/2022-BeLÉM
Nome: rENaTa KEllY daNTaS caScaES
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº472/2022-BeLÉM
Nome: roBErTo carloS fiGUEirEdo 
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº473/2022-BeLÉM
Nome: ViViaNE PriScila BarroS dE MEdEiroS
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº474/2022-BeNeVÍdes
Nome: adNa rodriGUES dE alENcar
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº475/2022-BeNeVÍdes
Nome: JESSica SUElEM SaBio da rocHa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº476/2022-BeNeVÍdes
Nome: liliaN do Socorro ViaNa E ViaNa aMaral
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº477/2022-BeNeVÍdes
Nome: lUMa caSTro dE SoUZa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº478/2022-BeNeVÍdes
Nome: SaraH BraSil dE araUJo dE MiraNda
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº479/2022-castaNHaL
Nome: fEliPE TEiXEira da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº480/2022-castaNHaL
Nome: TaMara lUciaNa fErraro araUJo
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº481/2022-MaritUBa
Nome: dENiSSoN lUiZ coSTa dUarTE
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº482/2022-MaritUBa
Nome: riTa dE caSSia GoUlarT MiraNda
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº483/2022-MaritUBa
Nome: UrSUla caroliNE cardoSo lira
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº484/2022-saNta iZaBeL do ParÁ
Nome: rafaEl GoMES roSa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº485/2022-taiLÂNdia
Nome: aNToNio MaX liMa da SilVa
cargo: ProfESSor

Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº486/2022-taiLÂNdia
Nome: EMaNUElE rafaEla da SilVa BorGES MacEdo
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº487/2022-taiLÂNdia
Nome: aNToNio MaX liMa da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº488/2022-taiLÂNdia
Nome: lidia SUElY liMa dE alMEida
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº489/2022-taiLÂNdia
Nome: lEoNardo JUSTiNo dE alMEida
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 182182/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº490/2022-BeLÉM
Nome: MoiSES doS PaSSoS corrEa
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo-iNTÉrPrETE dE liBraS
Vigência: 30/06/2022 a 26/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 479426/2021, 
autorizado em 07/06/2022.
ato: coNtrato Nº491/2022-BeNeVÍdes
Nome: rEGiNalda cHaVES da SilVa foNSEca
cargo: ProfESSor-aEE
Vigência: 30/06/2022 a 26/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 479426/2021, 
autorizado em 07/06/2022.
ato: coNtrato Nº492/2022-caPaNeMa
Nome: aNToNio JoSE da SilVa oliVEira
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo-TradUTor iNTÉrPrETE dE li-
BraS
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 479426/2021, 
autorizado em 07/06/2022.
ato: coNtrato Nº493/2022-caPaNeMa
Nome: MiriaN corrEa diaS
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585611/2022, 
autorizado em 22/06/2022.
ato: coNtrato Nº494/2022-caPaNeMa
Nome: cHarliNE KaTYlliN araUJo liMa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585611/2022, 
autorizado em 22/06/2022.
ato: coNtrato Nº495/2022-cUrUÇÁ
Nome: flaVio aUGUSTo liMa dE liMa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585611/2022, 
autorizado em 22/06/2022.
ato: coNtrato Nº496/2022-BeLÉM
Nome: aldrY cardoSo dE carValHo
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
fiScaliZaÇÃo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº497/2022-BeLÉM
Nome: EdSoN JESUS doS SaNToS lEao
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
fiScaliZaÇÃo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº498/2022-BeLÉM
Nome: EliElSoN oliVEira dE SoUSa
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
fiScaliZaÇÃo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº499/2022-BeLÉM
Nome: lUcaS MaTEUS da coSTa NErY
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
fiScaliZaÇÃo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
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ato: coNtrato Nº500/2022-BeLÉM
Nome: roBSoN da SilVa fErNaNdES
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
fiScaliZaÇÃo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº501/2022-BeLÉM
Nome: STHEfaNiE TaliTa BarBoSa do NaSciMENTo
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
fiScaliZaÇÃo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº502/2022-BeLÉM
Nome: TElMo PaES raMoS
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
fiScaliZaÇÃo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº503/2022-BeLÉM
Nome: TaYaNa dE oliVEira caSTro rUSSo rEiS
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
fiScaliZaÇÃo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº504/2022-BeLÉM
Nome: ViTor HUGo fErrEira coUTo
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
ESTrUTUraS
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº505/2022-BeLÉM
Nome: rENaN GoMES SaldaNHa
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
cUSToS E orÇaMENToS
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº506/2022-BeLÉM
Nome: MaUro aNToNio dE MElo ViEira
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
cUSToS E orÇaMENToS
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº507/2022-BeLÉM
Nome: lUciNEidE NaZarE BaraTa PiNHEiro
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
cUSToS E orÇaMENToS
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº508/2022-BeLÉM
Nome: aNdrEa aBrEU TEiXEira
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
cUSToS E orÇaMENToS
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº509/2022-BeLÉM
Nome: GEraldo HENriQUE alMEida fiGUEirEdo
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
arQUiTETo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº510/2022-BeLÉM
Nome: KaSSio aNdErSoN caSTro MaUES
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
ESTrUTUraS
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº511/2022-BeLÉM
Nome: EricKSoN do carMo SilVa
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
ESTrUTUraS
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº512/2022-BeLÉM
Nome: Mario SErGio NaSciMENTo JUNior
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
ElETriciSTa
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.

ato: coNtrato Nº513/2022-BeLÉM
Nome: caroliNa ViEira doS SaNToS
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
arQUiTETo
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº514/2022-BeLÉM
Nome: EVErToN coSTa diaS
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
HidroSaNiTariSTa
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.
ato: coNtrato Nº515/2022-BeLÉM
Nome: dioGo oliVEira PErEira
cargo: TÉcNico EM iNfraESTrUTUra E GESTÃo-ENGENHEiro ciVil/
HidroSaNiTariSTa
Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
dotação orçamentária: Processo nº 585961/2022, 
autorizado em 10/06/2022.

Protocolo: 823903

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria Nº 159/2022-cPsP
Término de vínculo: 10/05/2022
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: lUcirENE QUEiroZ NUNES dE oliVEira
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 160/2022-cPsP
Término de vínculo: 24/11/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JoSE aldir dE oliVEira
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 823502

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde 
NoME: aNToNio JoEl liMa da SilVa
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 10/02/22 a 10/05/22
MaTrÍcUla: 6403024/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE aNToNio BraSil/ToME acU 
laUdo MÉdico: 87331
NoME: aNToNio SErGio cUNHa frEirE
coNcESSÃo: 37 diaS
PErÍodo: 01/02/22 a 09/03/22
MaTrÍcUla: 54180449/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PrES dUTra/BarcarENa 
laUdo MÉdico: 87300
NoME: MarcilENE MaciEl doS SaNToS
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 04/02/22 a 04/05/22
MaTrÍcUla: 5900525/1 carGo: SErVENTE 
loTaÇÃo: EE criSTo rEdENTor/aBaETETUBa  
laUdo MÉdico: 87294
NoME: raiMUNdo aUGUSTo TaVarES da coSTa
coNcESSÃo: 120 diaS
PErÍodo: 02/02/22 a 01/06/22
MaTrÍcUla: 404152/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Maria riBEiro/icoaraci 
laUdo MÉdico: 87295
NoME: rEGia lUcia TEiXEira da SilVa
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 17/02/22 a 02/04/22
MaTrÍcUla: 406937/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PaUlo MaraNHao/BElEM  
laUdo MÉdico: 87604
NoME: rEGia lUcia TEiXEira da SilVa
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 17/02/22 a 02/04/22
MaTrÍcUla: 406937/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE aUGUSTo MEira/BElEM  
laUdo MÉdico: 87604
NoME: roSiclEidE aZEVEdo dE SoUZa BraGa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 03/03/22 a 01/05/22
MaTrÍcUla: 57190642/2 carGo: TEc GESTao
loTaÇÃo: cEN caP Prof EdUc aTEN PESS SUrdEZ/BElEM 
laUdo MÉdico: 88051
NoME: SilVia ValEria MiraNda da SilVa
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coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 08/01/22 a 07/04/22
MaTrÍcUla: 54181035/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE d PEdro i/BElEM 
laUdo MÉdico: 87923
NoME: WElliNGToN BENEdiTo MElo PiNHEiro
coNcESSÃo: 28 diaS
PErÍodo: 15/02/22 a 14/03/22
MaTrÍcUla: 57195674/3 carGo: aSSiST adM
loTaÇÃo: diV lEGiSl ENQUadraMENTo/BElEM   
laUdo MÉdico: 87333

Protocolo: 823648
LiceNÇa saÚde 
NoME: aNdrEa SilVa dE liMa
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 27/01/22 a 25/02/22
MaTrÍcUla: 5465044/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE ZUliMa diaS/aNaNiNdEUa  
laUdo MÉdico: 87693
NoME: arGENTiNo caMPoS dE MElo NETo
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 29/01/22 a 28/04/22
MaTrÍcUla: 57222894/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: dEParT EdUc ESPEcial/BElEM  
laUdo MÉdico: 87332
NoME: arliNda Maria aMaral GoNcalVES
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 05/01/22 a 03/02/22
MaTrÍcUla: 5900553/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE BraSilia/icoaraci 
laUdo MÉdico: 87273

Protocolo: 823646

.

.

errata
.

errata da Portaria de Prorr. Nº 300/2019-GaB/Pad, de 
28/11/2019, publicada no doE edição nº 34.046 de 29/11/2019.
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 242/2019-GaB/Pad de 18 de setembro de 
2019, publicada no doE n° 33.986 de 19 de novembro de 2019;
Leia-se: 
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 177/2018-GaB/Pad de 18 de junho de 2018, 
publicada no doE n° 33.642 de 21 de junho de 2018;

Protocolo: 823660
errata ao terMo aPostiLaMeNto coNtrato N° 180/2017
Publicado no Diário Oficial n° 34994 do dia 03 de junho de 2022.
oNde se LÊ: Produto 2277
Leia-se: Produto 2227
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 04 de julho de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 823574
errata ao Protocolo: 815167
contrato de Prestação de Serviços nº 057/2019– SEdUc/ Empresa Jr liM-
PEZa E coNSErVaÇÃo EirEli
onde se Lê
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Segunda – do Valor e cré-
ditos orçamentários do contrato original, alterando o valor mensal para 
r$ 1.237.146,80 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, cento e qua-
renta e seis reais e oitenta centavos), perfazendo o valor anual de r$ 
14.845.761,60 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, sete-
centos e sessenta e um reais e sessenta centavos), considerando o reequi-
líbrio econômico-financeiro por acordos firmados, interposto pela Conven-
ção coletiva de Trabalho 2022/2023-SEac X SiNElPa
Leia-se:
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Segunda – do Valor e cré-
ditos orçamentários do contrato original, alterando o valor mensal para 
r$ 1.535.350,85 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e 
cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo o valor anual de 
r$ 18.424.210,20 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, 
duzentos e dez reais e vinte centavos), considerando o reequilíbrio econô-
mico-financeiro por acordos firmados, interposto pela Convenção Coletiva 
de Trabalho 2022/2023-SEac X SiNElPa
Publicado no doE de nº 35.012 em 20/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 823707

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato:045/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado na Estrada do icuí Guajará, 
nº 1223, Bairro: icuí, no município de ananindeua/Pa, para funcionamento 
de EEEf celina del Tetto da Secretária de Estado de Educação/SEdUc.

objeto do contrato: Visando alterar a cláusula oitava- da Vigência, prorro-
gação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 012/2021-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária: 
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339039.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
Locador: Sociedade Porvir Cientifico, no CNPJ: 92.741.990/0001-37, resi-
dente e domiciliada na rua Honório Silveira dias nº636, bairro: São João,, 
cEP: 90.550-150, Porto alegre/rS.
foro: Belém/Pa. 
data de assinatura: 15/06/2022
Vigência: 17/06/2022 a 16/06/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 823952
termo  aditivo: 13
contrato: 351/2017
objeto do contrato: Prestação dos serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materias e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar, 
visando atender as escolares, visando atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Segunda - do Valor e crédi-
tos orçamentários do contrato original, alterando o valor mensal estima-
do para r$ 1.703.006,10 (um milhão, setecentos e três mil,  seis reais e 
dez centavos) e perfazendo o valor global estimado de r$ 20.436.073,20 
(vinte milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e setenta e três reais e 
vinte centavos), considerando o reequilíbrio econômico-financeiro, justifi-
cado por acordos firmados, interposto pela Convenção Coletiva de Trabalho 
2022/2023 SEac X SiNElPa.
Pregão Eletrônico SrP nº 006/2016-Nlic/SEdUc
fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232118 funcional Programática: 
16101.12 361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339037
fonte: 0102006360  Produto : 2227  ação: 232325 funcional Programá-
tica: 16101.12 362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
33090.37
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: dimond Serviços de limpeza e Mão de obra Eireli , com cNPJ 
nº 08.538.011/0001-31 , com sede na  Passagem dalva, nº 505, cEP: 
66.615-080, Marambaia, Bélem/Pa.
data de assinatura: 30/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 823497
termo aditivo: 10
contrato: 047/2019
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Segunda-do valor e dos crédi-
tos orçamentários do contrato original, alterando o valor mensal estimado 
para r$ 1.163.442,87 (um milhão, cento e sessenta e três mil, quatrocen-
tos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e perfazendo o valor 
global estimado de r$ 13.961.314,44 (treze milhões, novecentos e ses-
senta e um mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), 
considerando o reequilibrio economico-financeiro, justificado por acordos 
firmados, interpostos pela Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023-
SEac X SiNElPa.
Pregão Eletrônico SrP nº 011/2018-Nlic/SEdUc
fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232118. funcional Programáti-
ca: 16101.12 361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37
fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232325. funcional Programáti-
ca: 16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: a.a.J lourrenço & cia. ltda, com cNPJ nº05.619.593/0001-
92, com sede na Tv. do chaco , nº 1847, casa B, nesta cidade, cEP: 
66.093-541.
data de assinatura: 30/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 823511
termo  aditivo: 10
contrato: 093/2018
objeto do contrato: Prestação dos serviços para manipulação, preparo e 
distribuição de alimentos escolar nas unidades escolares
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Segunda - do Valor e crédi-
tos orçamentários do contrato original, alterando o valor mensal estima-
do para r$ 126.582,72 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e 
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dois reais e setenta e dois centavos) e perfazendo o valor global  estimado 
de r$ 1.518.992,64 (um milhão, quinhentos e dezoito mil, novecentos e 
noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), considerando o ree-
quilíbrio econômico-financeiro, justificado por acordos firmados, interposto 
pela convenção coletiva de Trabalho 2022/2023 SEac X SiNElPa.
Pregão Eletrônico SrP nº 006/2016-Nlic/SEdUc
fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
339037
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: dimond Serviços de limpeza e Mão de obra Eireli , com cNPJ 
nº 08.538.011/0001-31 , com sede na  Passagem dalva, nº 505, cEP: 
66.615-080, Marambaia, Bélem/Pa.
data de assinatura: 30/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 823482
termo aditivo: 6
contrato: 033/2019
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar, 
visando atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Segunda – do Valor e crédi-
tos orçamentários do contrato original, alterando o valor mensal para de 
r$ 612.380,20 (seiscentos e doze mil, trezentos e oitenta reais e vinte 
centavos), perfazendo o valor global estimado de r$ 7.348.562,40 (sete 
milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais 
e quarenta centavos), considerando o reequilíbrio econômico-financeiro, 
justificados, interposto pela Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023-
SEac X SiNElPa.
Pregão Eletrônico SrP nº 011/2018-Nlic/SEdUc
fonte 0102006360. ação: 232118. funcional Programática: 16101.12 
361.1509. Projeto/atividade: 8904. Produto: 2227 Natureza da despesa: 
3390.37
fonte 0102006360.. ação: 232325. funcional Programática: 16101.12 
362.1509. Projeto/atividade: 8906.Produto: 2227 Natureza da despesa: 
3390.37
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa. 
contratada: KaPa caPiTal faciliTiES lTda, com cNPJ nº 
13.279.768/0001-98, com sede na rodovia Mario covas, nº 01, loteamen-
to Park dos Coqueiros, Altos, Coqueiro, Ananindeua/PA, CEP: 67.115-000
data de assinatura: 30/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 823485
termo aditivo: 10
contrato: 201/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Terceira – do valor e crédi-
tos Orçamentários do Contrato Original, com o acréscimo financeiro de 
r$ 259.847,66 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quaren-
ta e sete reais e sessenta e seis centavos), justificado pelo inclusão de 
72 (setenta e dois) postos de serviços, alterando o valor mensal para r$ 
1.364.820,38(um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil,oitocentos 
e vinte reais e trinta e oito centavos), perfazendo o valor global de r$ 
16.377.844,56 (dezesseis milhões, trezentos e setenta e sete mil, oito-
centos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) conforme 
abaixo discriminados.
Pregão Eletrônico SrP nº 011/2018-Nlic/SEdUc
fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232118. funcional Programáti-
ca: 16101.12 361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37
fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232325. funcional Programáti-
ca: 16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: a.a.J lourrenço & cia. ltda, com cNPJ nº05.619.593/0001-
92, com sede na Tv. do chaco , nº 1847, casa B, nesta cidade, cEP: 
66.093-541.
data de assinatura: 30/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 823478
termo aditivo: 13
contrato: 016/2010
objeto do contrato: funcionamento da EEEf Nossa Senhora de Guadalupe, 
no município de Belém
objeto do contrato: Visando alterar a cláusula Segunda -do Prazo locatí-

cio, prorrogando a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 016/2010-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária: 
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339039
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
Locador: Rassy Carneiro Ltda, no CNPJ: 07.914.484./0001-23 com sede na 
loc. Estrada do Tapanã, nº545, icoaraci, nesta cidade, cEP: 66.630-505.
foro: Belém/Pa. 
data de assinatura: 24/06/2022
Vigência: 26/06/2022 a 25/06/2023
ordenador: claudia Sobrinho lima/diretora administrativa e financeira em 
Exercício

Protocolo: 823947

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo principal nº 2022/657585-Pae
Inexigibilidade de licitação: 006/2022-NLIC/SEDUC
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a Zenite informação e 
consultoria S/a. 
objeto: Participação dos servidores desta Secretaria no curso de dispensa, 
inexigibilidade e a instrução Segura dos Processos no regime da lei Nº 
8.666/1993 e da Nova lEi de licitações, sob o cNPJ nº 86.781.069/0001-15.
Valor total: r$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e Seiscentos reais)
fundamento legal: art. 25, ii da lei nº 8.666/93.
data da autorização: 04/07/2022
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo: 006/2022-NLic/sedUc
Processo principal nº 2022/657585-Pae
raTifico a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com base no ParEcEr JU-
rÍdico e manifestação nº 943/2022 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto 
no art. 26 da lei no. 8.666/93.
Belém, 04 de julho de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 823838

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 018/2021 – srª catarina ribeiro dos santos
Dispensa de Licitação nº 003/2021-NLIC/SEDUC
objeto do contrato: locação do imóvel situado na localidade de rio Maú-
ba, no município de abaetetuba/Pa, para o funcionamento de moradia de 
professores do Sistema de organização Modular de Ensino-SoME, da Se-
cretária de Educação-SEdUc
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 954,84 (novecentos e cinquenta e quatro reais e 
oitenta e quatro)
Valor total do contrato reajustado: r$ 11.458,08 (onze mil, quatrocentos 
e cinquenta e oito reais e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 27/06/2022
Vigência: a partir de 08/04/2022
ordenador: cláudia Sobrinho lima/ diretora administrativa e financeira, 
em exercício.

Protocolo: 823571
termo de apostilamento 2022
contrato: 045/2010 – srª Kézia ramos Moreira cordeiro
Dispensa de Licitação nº 014/2008-NLIC/SEDUC
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEfM. 
Novo Horizonte-águas lindas-ananindeua/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 15.612,20 (Quinze Mil e Seiscentos e doze reais e 
Vinte centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 187.346,40 (cento e oitenta e Sete 
mil e Trezentos e Quarenta e Seis reais e Quarenta centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 24/06/2022
Vigência: a partir de 16/05/2022
ordenador: cláudia Sobrinho lima/ diretora administrativa e financeira, 
em exercício.

Protocolo: 823576
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termo de apostilamento 2022
contrato: 011/2008 – sr. Gilmar Menezes Pinheiro
Dispensa de Licitação nº 014/2008-NLIC/SEDUC
objeto do contrato: locação do imóvel situado na av. José Bonifácio, nº 
2191-B, Guamá, Belém/Pa, para funcionamento da EE. 15 de outubro.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 14.687,59 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais e cinquenta e nove centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 176.251,08 (cento e setenta e seis 
mil, duzentos e cinquenta e um reais e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 22/06/2022
Vigência: a partir de 01/05/2022
ordenador: cláudia Sobrinho lima/ diretora administrativa e financeira, 
em exercício.

Protocolo: 823561
termo de apostilamento 2022
Contrato: 025/2009– Centro Educacional Cônego Batista Campos
Dispensa de Licitação nº 043/2009-NLIC/SEDUC
objeto do contrato: locação para funcionamento da Erc. centro comuni-
tário cônego Batista campos, curuçamba, ananindeua/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 10.677,99 (dez mil, seiscentos e setenta e sete reais 
e noventa e nove centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 128.135,88 (cento e vinte e oito 
mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 23/06/2022
Vigência: a partir de 01/05/2022
ordenador: cláudia Sobrinho lima/ diretora administrativa e financeira, 
em exercício.

Protocolo: 823566
termo de apostilamento 2022
contrato: 058/2017 – srª Jocicleuma Jardina de Mesquita
Dispensa de Licitação nº 004/2017-NLIC/SEDUC
objeto do contrato: locação do imóvel situado na comunidade de cumaru, 
município de Monte alegre/Pá, para abrigar as instalações da moradia de 
professores do Sistema de organização Modular de Ensino-SoME, da Se-
cretária de Educação-SEdUc
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 336,17 (Trezentos e Trinta e Seis reais e dezessete 
centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 4.034.04 (Quatro mil e Trinta e 
Quatro reais e Quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 24/06/2022
Vigência: a partir de 02/05/2022
ordenador: cláudia Sobrinho lima/ diretora administrativa e financeira, 
em exercício.

Protocolo: 823567

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54179/2022 
oBJETiVo: coNSidEraNdo a ViSiTa adMiNiSTraTiVa Para lEVaNTa-
MENTo dE loTaÇÃo No MUNiciPio dE aBaETETUBa..
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 08/07/2022 - 08/07/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 08/07/2022 - 08/07/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
MaTrÍcUla: 14516
cPf: 104.295.492-53
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE PESSoaS
ordENador: EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa cPf: 281.114.352-15

Protocolo: 823545
Portaria de diarias No. 54192/2022
oBJETiVo: ParTiciPar do cUrSo PrESENcial “diSPENSa, iNEXiGiBilidadE 
E iNSTrUÇÃo SEGUra doS ProcESSoS No rEGiME da lEi Nº 8.666/1993 E 
da NoVa lEi dE liciTaÇÕES”, Na cidadE dE SÃo PaUlo-SP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SÃo PaUlo / 17/07/2022 - 21/07/2022 Nº diárias: 4
SÃo PaUlo / BElEM / 21/07/2022 - 21/07/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rafaElla carrEira BEZErra PicaNco
cPf: 90386795215
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 823475
Portaria de diarias No. 54178/2022
oBJETiVo: coNSidEraNdo a ViSiTa adMiNiSTraTiVa Para lEVaNTa-
MENTo dE loTaÇÃo No MUNiciPio dE caPiTÃo PoÇo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTÃo PoÇo / 05/07/2022 - 06/07/2022 Nº diárias: 1.0
caPiTÃo PoÇo / BElEM / 06/07/2022 - 06/07/2022 Nº diárias: 0.5

NoME: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
MaTrÍcUla: 14516
cPf: 104.295.492-53
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE PESSoaS
ordENador: EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa cPf: 281.114.352-15

Protocolo: 823516

oUtras MatÉrias
.

cedÊNcia
Portaria N.º:6058/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo Nº 165968/2022 
ceder ao MiNiSTÉrio PUBlico do ESTado do Pará, o servidor GaBriEl 
PEiXoTo oliVEira, matricula nº 57233020/1, Tecnico em Gestão Publica, 
lotado nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 
01/06/2022 a 30/05/2024.
Portaria N.º:6060/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo Nº 498880/2022 
ceder ao MiNiSTÉrio PUBlico do ESTado do Pará, a servidora THali-
Ta MoraiS MaraNHÃo BESSa, matricula nº 57211490/1, assistente ad-
ministrativo, lotada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no 
período de 01/06/2022 a 30/05/2024.
Portaria N.º:6134/2022 de 01/07/2022
de acordo com o Processo Nº 2022/666702 
ceder ao MiNiSTÉrio PUBlico do ESTado do Pará, o servidor rUBENS 
dE JESUS loPES, matricula nº 57214319/1, assistente administrativo, lo-
tado nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, pelo período de 
12 meses, a contar da data da publicação.
rEVoGar
Portaria N.º:6142/2022 de 01/07/2022
de acordo com o Processo nº 2022/835758
revogar, a contar de 01/07/2022, a Portaria col. nº 000083/2019 de 
18/02/2019, que concedeu Gratificação de Tempo Integral, no percentual 
de 60%(Sessenta Porcento),em relação ao servidor claUdio GoMES da 
SilVa, matrícula Nº 57211189/1, assistente administrativo , lotado na di-
retoria de recursos Humanos/Belém. 
desiGNar
Portaria Nº.:6011/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo nº 284064/2022 
designar GiaNNE BriTo fErrEira, Matrícula nº 5901434/1, Espec. em 
Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. clube 
de Mães Jardim Jader Barbalho/ananindeua, no periodo de 01/07/2022 a 
14/08/2022. 
Portaria Nº.:6012/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo nº 370088/2022 
designar daYSE Maria MiraNda SENa, Matrícula nº 5899784/1, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. 
João alves de andrade/ananindeua, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/07/2022 a 30/07/2022. 
Portaria Nº.:6013/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo nº 214637/2022 
designar Maria aNToNia dE JESUS MoNTElo, Matrícula nº 5628792/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEM.Prof. ruth Guimarães ferreira/Benevides, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022. 
Portaria Nº.:6014/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo nº 281223/2022 
designar GirlENE VaScoNcEloS rodriGUES, Matrícula nº 57220034/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf. Prof. claudine Gabriele lima Silva/icoaraci/Belém, durante o impedi-
mento do titular, no periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022. 
Portaria Nº.:6053/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo nº 605942/2022 
designar roZilda do ESPiriTo SaNTo MiraNda, Matrícula nº 
5496829/2, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
(GEd-5) da Unidade SEdUc na Escola/USE 11/icoaraci/Belém, durante o 
impedimento do titular, no periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022. 
Portaria Nº.:6015/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo nº 40608/2022 
designar PaTricia liMa PErEira, Matrícula nº 5152836/4, Escrev.dati-
lografo, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. rai-
nha dos corações/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/07/2022 a 14/08/2022. 
Portaria Nº.:6054/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo nº 702165/2022 
designar ElBa araUJa do coUTTo, Matrícula nº 57232119/1, Tec. em 
Gestão Publica, para responder pela coordenadoria de controle da folha de 
Pagamento, durante o impedimento do titular, no período de 01/07/2022 
a 15/07/2022
Portaria Nº.:6008/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo Nº.513228/2022
designar JaNaiNa do NaSciMENTo MacHado BaTiSTa, Matrícula 
Nº.57208516/1, Esp. em Educação, para responder pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEf Tiradentes/Belem,durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6063/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo Nº.347929/2022
designar MarlUcE SaNToS dE PiNHo, Matrícula nº.3196208 /1, Esp. 
em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 5ª UrE/
Santarem, durante o impedimento do titular, no periodo de 01/07/2022 a 
14/08/2022.
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Portaria Nº.:6062/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo Nº.638422/2022
designar lETicia carNEiro da coNcEiÇÃo, Matrícula nº.57188448/1, 
Professor, para responder pela coordenadoria de Educação de Jovens e 
adultos/SaEN, durante o impedimento do titular, no periodo de 01/07/2022 
a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6048/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo Nº.323673/2022
designar HErcilEia fErrEira MarTiNS, Matrícula nº.5889778/1, Esp. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf 
Humberto campos/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6049/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo Nº.556133/2022
designar MariaNa MoraES dE alBUQUErQUE coElHo, Matrícula 
nº.5901056/1, Esp. em Educação, para responder pela função de diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEfM Sta Maria de Belem do Grão Pará/Belém, durante o 
impedimento do titular, no periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6019/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo Nº.197255/2022
designar rEGiNa cElia aQUiNo MarTiNS, matrícula nº.6400027/1, 
agente administrativo, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) 
da EEEfM armando fajardo/ananindeua, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6017/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo Nº.621937/2022
designar Maria liNdiMar corrEa carValHo, matrícula nº.57217115/1, 
assistente administrativo, para responder pela função de diretor i (GEd-
3) da EEEf assoc dos Moradores do Jardim res.Jaderlar/Belém, durante o 
impedimento do titular, no periodo de 05/07/2022 a 18/08/2022.
Portaria Nº.:6009/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo Nº.519521/2022
designar flaVia loBaTo doS SaNToS MarVao, matrícula nº.57208453/1, 
Esp. em Educação para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf casa da criança Sta ines/Belém, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6010/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo Nº.197202/2022
designar BlaNdiNa PiNHEiro doS SaNToS, Matrícula nº.447706/1, Pro-
fessor, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf General 
Gurjão/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 01/07/2022 
a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6016/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo Nº.494750/2022
designar WalTEr BErNardo cardoSo da crUZ, Matrícula Nº.304980/1, 
Servente, para responder pela função de diretor (GEd-3) da EEEfM fe em 
deus/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 01/07/2022 
a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6050/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo Nº.628237/2022
considerando não haver ônus adicional para o Estado.
designar MarcoS aNToNio coSTa MaUES, Matrícula nº.57224824/1, as-
sistente administrativo, para responder pelas atividades administrativas e 
Pedagógicas da Unidade Técnica de Educ Especial, no distrito de icoara-
ci/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 04/07/2022 a 
17/08/2022.
Portaria Nº.:6051/2022 de 29/06/2022
de acordo com o Processo Nº.647830/2022
designar roSa SUElY doS SaNToS SoUZa, Matrícula nº.320218/1, as-
sistente administrativo, para responder pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEfM Pres costa e Silva/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6020/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo Nº.151467/2022
designar roSElY MaToS dE SoUSa, Matrícula nº.5901253/1, Esp. em 
Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da Unidade 
Seduc/Use 05, /Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:6018/2022 de 28/06/2022
de acordo com o Processo Nº.646507/2022
designar lUciclEia Baia rodriGUES, Matrícula nº.5246059/2, Esp. em 
Educação, para responder pela função de diretor (GEd-3) da EEEf Sta 
luiza de Marilac/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
05/07/2022 a 18/08/2022.
Portaria Nº.:5408/2022 de 13/06/2022
de acordo com o Processo Nº.381323/2022
designar lUcilEia dE dE SoUZa loPES,Matrícula nº.3232190/3, Esp. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEM albanizia oliveira lima/Belém, a contar de 20/06/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 5404/2022 de 13/06/2022
de acordo com o Processo Nº.381323/2022
dispensar a pedido aNa rEGiNa fErrEira dE SoUZa, Matrícula 
nº.57201027-2 , Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEfM albanizia oliveira lima/Belem, a contar de 20/06/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.6127/2022 de 30/06/2022
Nome:Maria NUBia coSTa da roSa
Matrícula:400300/1cargo:assist.administrativo
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:01/08/2022 a 30/08/2022
Triênios:01/04/2001 a 31/03/2004

Portaria Nº.6126/2022 de 30/06/2022
Nome:VEra lUcia cordEiro da lUZ
Matrícula:5121736/3cargo:Professor
lotação:EE.Prof.Terezinha de Jesus rodrigues/Santarém
Período:03/10/2022 a 01/12/2022
Triênios:19/02/2013 a 18/02/2016
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:6138/2022 de 01/07/2022
Nome:arlENE Maria PiMENTEl rodriGUES 
Matrícula:5942599/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Benedito celso costa/ananindeua
Portaria Nº.:1096/2022 de 26/06/2022
Nome:NilciNETE da SilVa corrEa
Matrícula:5900185/1Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.São francisco Xavier/abaetetuba
Portaria Nº.:6145/2022 de 01/07/2022
Nome:oliVia dE NaZarE MiraNda diaS 
Matrícula:5902051/1Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:EE.Pedro carneiro/Belém
Portaria Nº.:6146/2022 de 01/07/2022
Nome:Maria dE NaZarE rEiS da crUZ 
Matrícula:527734/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof. José alves Maia/Belém
Portaria Nº.:6147/2022 de 01/07/2022
Nome:aNa clEidE iUco 
Matrícula:57220305/1Período:23/08/22 à 06/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. luiza de Barros Pires/Mosqueiro
Portaria Nº.:919/2022 de 27/06/2022
Nome:MarcillENE doS SaNToS fUrTado 
Matrícula:57211734/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe.Salvador Traccaioli/castanhal
Portaria Nº.:6141/2022 de 01/07/2022
Nome:SilVaNa dE alMEida SarMENTo fErrEira 
Matrícula:54189514/2Período:18/07/22 à 31/08/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:6148/2022 de 04/07/2022
Nome:aGNaldo doS SaNToS SaNToS
Matrícula:57211176/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento
Portaria Nº.:107/2022 de 18/04/2022
Nome:dEodaTo alVES dE caSTro 
Matrícula:57214631/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE.dom João Vi/capanema
Portaria Nº.:378/2022 de 31/05/2022
Nome:dilMa diaS cHaViTo 
Matrícula:57214727/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.WalKise da Silveira Vianna/Marabá
Portaria Nº.:149/2022 de 28/06/2022
Nome:MaNoEl lUciValdo araUJo ValENTE 
Matrícula:5901112/1Período:01/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. fulgencio Simões/alenquer
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:6150/2022 de 04/07/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 37/2022 de 08/06/2022, que concedeu 
30 dias de férias, no período de 01/07/2022 à 30/07/2022, a servidora rE-
NaTa XaViEr Sa, matricula 8401099/1, assistente administrativo, lotada 
na EE. osvaldina Muniz/cametá, referente ao exercício de 2022.
errata 
errata da Portaria Nº.:101/2022 de 10/05/2022
Nome:rafaEl rENNEr foNSEca dE liMa
onde se lê:Período:31/08/22 à 29/09/22
Leia-se:Período:01/09/22 à 30/09/22
Publicada no Diário Oficial nº. 35.030 de 01/06/2022
errata da Portaria Nº.: 896/2022 de 14/01/2022
Nome:SidNEYa SaNTiaGo lEiTE
onde se lê:Período:12/08/22 à 25/09/22
Leia-se:Período:13/08/22 à 26/09/22
Publicada no Diário Oficial nº. 35.024 de 28/06/2022
errata da Portaria Nº.:060/2022 de 22/04/2022
Nome:ValdEcY lEiTE doS SaNToS
onde se lê:Exercício:2020
Leia-se:Exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº. 35.026 de 29/06/2022
errata da Portaria Nº.:288/2022 de 30/03/2022
Nome:EdiNaldo foNSEca do NaSciMENTo
onde se lê:Período:02/08/22 à 31/08/22
Leia-se:Período:03/08/22 à 01/09/22
Publicada no Diário Oficial nº. 35.024 de 28/06/2022
ERRATA na Publicação da PORTARIA Nº.:4994/2022 de 01/06/2022
Nome:lUciaNa QUEiroZ dE frEiTaS
onde se lê:Período:02/06/2022 a 05/07/2022
Leia-se:Período:06/06/2022 a 05/07/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 34.996 de 06/06/2022
errata da Portaria Nº.:6107/2022 de 30/06/2022
Nome:aNa criSTiNa aSSiS aQUiNo
onde se lê:Exercício:2022
Leia-se:Exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.032 de 04/07/2022

Protocolo: 823754
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Portaria
.

NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- 
editaL Nº 074/2019.
Protocolo: 2022/799453
Portaria N° 2692/22, de 30 de junho de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títu-
los, doUGlaS PErEira dE SoUZa, para exercer o cargo de ProfESSor 
aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento fUNdaMENToS TEÓricoS E 
METodolÓGicoS da ENfErMaGEM; ENfErMaGEM coMUNiTária, lota-
do(a) no caMPUS dE alTaMira/ dENc.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 823541
HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte
Protocolo: 2022/688537
Portaria N° 2659/22, de 28 de junho de 2022
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.

NoMe id. FUNcioNaL carGo coNceito
 

NoNaTo Marcio cUSTodio Maia Sa
 

5136300/ 5
 

ProfESSor aSSiSTENTE
 

EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/826523
Portaria N° 2712/22, de 30 de junho de 2022
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.

NoMe id. FUNcioNaL carGo coNceito
 

aldENiZa dE oliVEira XiMENES
 

226246/ 4
 

ProfESSor aSSiSTENTE
 EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/826523
Portaria N° 2711/22, de 30 de junho de 2022.
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.

NoMe id. FUNcioNaL carGo coNceito
 

Joao JoaQUiM caMPoS da coSTa
 

5618940/ 1
 

ProfESSor aSSiSTENTE
 EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/826523
Portaria N° 2710/22, de 30 de junho de 2022.
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.

NoMe id. FUNcioNaL carGo coNceito
 

aNa da coNcEicao oliVEira
 

 
491993/ 2

 

 
ProfESSor aUXiliar

 

 
EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/826523
Portaria N° 2709/22, de 30 de junho de 2022.
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no estágio 
probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de Ensino Superior 
abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o exercício do cargo efetivo.

NoMe id. FUNcioNaL carGo coNceito
 

crEUSa BarBoSa doS SaNToS TriNdadE
 

5794153/ 1
 ProfESSor aSSiSTENTE  

EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 823500

ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2022/681525
Portaria N° 2719/22, de 30 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EdiNElSoN SoUZa da coSTa, id. funcional 
nº 5900132/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c - iii, lotado na di-
rEToria dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, Progressão funcional por an-
tiguidade, período aquisitivo 2020/2022, para referência iV da classe c, do 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, integrante do quadro permanente de 
servidores Técnicos,administrativos e operacionais da UEPa, com vigência 
retroativa a contar de 01.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/602731
Portaria N° 2725/22, de 01 de julho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa lUcia da SilVa fErrEira, id. funcio-
nal nº 57202811/ 1, cargo de TEcNico EM ENfErMaGEM c - i, lotada na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional 
por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2018/2020, 
para referência ii da classe c, do cargo de TEcNico EM ENfErMaGEM in-
tegrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 17.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/655108
Portaria N° 2726/22, de 01 de julho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa criSTiNa SaNTaNa aGE BUrlaMaQUi, 
id. funcional nº 26670/ 1, cargo de TEcNico PEdaGoGia c - i, lotada na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional 
por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2020/2022, 
para referência ii da classe c, do cargo de TEcNico EM PEdaGoGia in-
tegrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 26.05.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 823529

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/645007
Portaria N° 2682/22, de 30 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MarcElo PrESENTiNo SilVEira, id. fun-
cional nº 5144744/ 3, na função de TEcNico dE laBoraTorio, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVado caMPUS ii, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 01.08.2010 a 31.07.2013, 
no período de 01.09.2022 a 30.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/585130
Portaria N° 2724/22, de 01 de julho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) fraNciSca ValQUiria liMa da SilVa, id. 
funcional nº 5446244/ 2, na função de aUXiliar dE SErVico, lotado(a) 
no(a) caMPUS dE MaraBa, 30(trinta) dias de licença Prêmio, referente ao 
triênio de 01.08.2013 a 31.07.2016, no período de 01.07.2022 a 30.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 823535
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Protocolo: 2022/827437
laUdo nº 3184136
NoME do SErVidor: KaMilla fErrEira da SilVa
MaTrÍcUla: 57200726/ 1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 08.06.2022 a 06.08.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 823543
.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo
Protocolo: 2022/735752
Portaria N° 2716/22, de 30 de junho de 2022
dESiGNar os servidores para compor a coMiSSÃo dE ElaBoraÇÃo da 
CARTA DE SERVIÇO DA UEPA, conforme abaixo especificado;
PrESidENTE
SÔNia SUElY da SilVa fErrEira - 3213331/2 (oUVidoria)
MEMBroS
rENaTa HElENa SilVa carNEiro PiNTo - 57193459/2 (oUVidoria)
aNTÔNio dE oliVEira JÚNior - 57201571/1 (Nci)
JoaNa d’arc lEMoS dE SoUZa - 57209329/1 (dSPd)
MarÍlia JardiM dE fiGUEirEdo - 5904796/2 (aScoM)
daMáSia SUliNa do NaSciMENTo - 57200835/1 (ccSE)
daNiEl da rocHa lEiTE JUNior - 5946394/1 (ccBS)
EdNa Maria foNSEca TorrES - 5907306/6 (ccNT)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
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Protocolo: 2022/788344
Portaria N° 2717/22, de 30 de junho de 2022
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo para compor coMiSSÃo dE rE-
coNHEciMENTo dE diPloMa dE TÍTUloS ESTraNGEiroS dE PÓS-Gra-
dUaÇÃo, no período de 27.06.2022 a 11.08.2022, conforme rESolUÇÃo 
Nº 3393/19-coNSUN  
PrESidENTE                                                                       MaTrÍcUla
MarTa GENU SoarES                                                            6011888/ 3
MEMBro docENTE
Maria do PErPETUo Socorro PErEira cardoSo                5058791/ 2
PEdro fraNco dE Sa                                                          375047/ 4
art. 2º – ficaM rEVoGadaS as demais disposições em contrário
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 823525

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 010/2018– UePa
N° TErMo: 6° (sexto)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 01/07/2022
MoTiVo: Prorrogação de vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do
contrato nº 010/2018-UEPa.
do iNÍcio da ViGÊNcia: 02/07/2022
do TÉrMiNo da ViGÊNcia: 01/07/2023
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 24.930.315/0001-04
NoME: aVal EMPrESa dE SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda
loGradoUro: Sia Trecho 17, rua 10, lote 285
Bairro: Setor de indústria e abastecimento
cidadE: Brasília
Uf: df
cEP: 71.200-228
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 823466
aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 08/2021 – UePa
N° TErMo: 3° (terceiro)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 01/07/2022
MoTiVo: Prorrogação de vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do
contrato nº 08/2021 -UEPa.
do iNÍcio da ViGÊNcia: 02.07.2022
do TÉrMiNo da ViGÊNcia: 20.12.2022
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 21.613.513/0001-48
NoME: JS coNSTrUÇÃo ciVil E oBraS dE PaViMENTaÇÃo EirEli - ME
loGradoUro: avenida 9, nº 496, Sala 5
Bairro: centro
cidadE: Guaíra
Uf: SP
cEP: 14.790- 000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 823465

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2730/2022, de 04 de JULHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: TEc. dE coNTaBilidadE a
Nome: EdNEE Maria dE oliVEira VEraS
Matrícula funcional: 3185559/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2731/2022, de 04 de JULHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: aNToNio carloS BraGa SilVa
Matrícula funcional: 5804124/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473

fonte: 0660006621
339030_ r$ 1.300,00
339039_ r$ 2.700,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 823606

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2022/817851
Portaria N° 2683/22, de 30 de junho de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 2526/22 de 21.06.2022, publicada no 
d.o.E nº 35.020 de 24.06.2022 que delegou competência ao servidor EMaNUEl 
dE JESUS SoarES dE SoUSa, id. funcional nº5135150/ 7 cargo de ProfESSor 
aSSiSTENTE, lotado (a) no dEParTaMENTo dE SaUdE ESPEcialiZada
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 823515
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
Em: 04/07/2022
oBJETo: constitui objetivo do presente acordo o estabelecimento de nor-
mas e procedimentos de cooperação destinados a propiciar, dentre o corpo 
discente da colaBoradora, a inscrição voluntária de eleitores(as) para 
prestação de serviço à Justiça Eleitoral.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 04/07/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 04/07/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 04/07/2027
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
Dados do Responsável pela Parte: Clay Anderson Nunes Chagas
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: º 05.703.755/0001-76
razão Social: TriBUNal rEGioNal ElEiToral do Pará
cEP: 66015-902
logradouro: rua João diogo, nº 288
Bairro: campina
cidade: Belém
Uf: Pará
dados do responsável pela Parte: lUZia NadJa GUiMarÃES NaSciMENTo
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: Clay Anderson Nunes Chagas

Protocolo: 823570

.

.

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

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 58/2022/seaster
Processo Nº 2021/371121
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS EdUcacioNaiS dE QUalificaÇÃo So-
cial E ProfiSSioNal VolTadoS ao aTENdiMENTo do “ProJETo QUali-
fica Pará” No ÂMBiTo do PlaNo ESTadUal dE QUalificaÇÃo Social E 
ProfiSSioNal–PQSP/Pa– SEaSTEr, oriUNdo dE EMENda ParlaMENTar.
ViGÊNcia: 12 MESES a coNTar da daTa dE aSSiNaTUra.
daTa da aSSiNaTUra: 04/07/2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 43105.11.333.1504.8948
NaTUrEZa da dESPESa: 3390.39
foNTE: 0101
aÇÃo dETalHada: 266.729
PlaNo iNTErNo: 20dEf379673
Valor GloBal: r$ 500.000,00
coNTraTado: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo do Pará - idEP
cNPJ: 07.794.756/0001-07
ENdErEÇo: aVENida GoVErNador JoSÉ MalcHEr, Nº 168, cENTro EM-
PrESarial BoloNHa, Sala 110, NaZarÉ, BElÉM – Pa, cEPP: 66.040-281
ordENador: iNocENcio rENaTo GaSPariM

Protocolo: 823854
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 56/2022/seaster
Processo Nº 2022/329688
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS EdUcacioNaiS dE QUalificaÇÃo 
Social E ProfiSSioNal VolTadoS ao aTENdiMENTo do ProJETo QUa-
lifica Pará, No ÂMBiTo do PlaNo ESTadUal dE QUalificaÇÃo So-
cial E ProfiSSioNal – PQSP/Pa – SEaSTEr.
ViGÊNcia: 12 MESES a coNTar da daTa da aSSiNaTUra.
daTa da aSSiNaTUra: 01 dE  JUlHo dE 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 43105.11.333.1504.8948
NaTUrEZa da dESPESa: 3390.39
foNTE: 0301
aÇÃo dETalHada: 21dEf 390142
PlaNo iNTErNo: 266.729
Valor GloBal: r$100.000,00 (cEM Mil rEiaS).
coNTraTado: EXcElENcia SErViÇoS E coNSUlToriaS lTda.
cNPJ: 15.768.648/0001-80
ENdErEÇo: rUa alfErES alVES rodriGUES KM 02 , diSTriTo dE JaM-
BUaÇU, ZoNa rUral, Bairro SaNTa lUZia, SÃo fraNciSco do Pará,-
cEP:68.748-000.
ordENador: iNocENcio rENaTo GaSPariM

Protocolo: 823899

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato - adMiNistratiVo Nº13/2022/seaster
Processo Nº 2022/563653
objeto: prorrogação em caráter excepcional do prazo de vigência por mais 30 (trinta)
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 03/07/2022 à 02/08/2022
Unidade orçamentária: 43101/43104/870101
funcional Programática: 43101.08.122.1297.8338 / 
43104.08.241.1505.8865 / 87101.08.244.15058860
Natureza da despesa: 3390 37
fonte: 0101006360 / 0166008360 / 0166006360 / 0107006360 / 
0107006360
ação detalhada: 189.517/253.937/243.153/243.078
Valor Mensal: r$ 428.177,28
Valor Global: r$ 856.354,56
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
cNPJ: 13.279.768/0001-98
Endereço: rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, 
Bairro do coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67.115-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 823681

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 895/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 807815/807886
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Mario aUGUSTo MilHoMEM MalaTo,5857562/2,coNSUlTor JUridi-
co,que se deslocara para BraSilia/df, no período de 07/08 a 10/08/2022 
com objetivo de capacitação 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, 
30 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 894/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 819931
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia ) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
raoNi raiol TorrES,5946866/1,GErENTE da dQPE, SilVia rEiS da
SilVa,5921067/3,coordENadora que se deslocara para SaNTarÉM/Pa no 
período de 28/07 a 30/07/2022 com objetivo de apoio a Unidade Produtiva
Classificação Orçamentária:
43.105.11.334.1504.8953 f:0101006357 266.744 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 823687

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 606 de 29 de JUNHo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de
maio de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa nº. 01/2022 – Processo nº. 
2019/298609, considerando ainda o julgamento que determinou o arquiva-
mento do Processo, fundamentado no art. 201, inciso i da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 46/2022 - ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de SiNdicÂNcia iNVES-
TiGaTiVa nº 01/2022, com fundamentos no art. 201, inciso i, da lei 
5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Processo, pela ausência 
de elementos comprobatórios capazes de configurar conduta irregular por 
parte de servidor.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 823697

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 12/2019 Lider eNGeNHaria.
coNtrato adMiNistratiVo Nº 12/2019-FasePa. ata de reGis-
tro de PreÇos 013/2018 – cPc-rc
PrEGÃo ElETrÔNico N° 21/2018. ProcESSo Nº 2019/249550 (original) 
e 2022/642078
ParEcEr JUrÍdico Nº 181/2022-ProJUr-faSEPa. 
data da assinatura: 30 de Junho de 2022; Vigência: 02/07/2022 a 
01/07/2023.
Justificativa: O presente TERMO ADITIVO tem como objeto a prorrogação 
da cláusula SEGUNda que trata da vigência do referido contrato, conforme 
previsão legal exarada na lei federal n° 8.666/93, art.57, & 1° e seus inci-
sos; o valor global de r$ 8.279.162,37 (oito milhões, duzentos e setenta 
e nove mil, cento e sessenta e dois reais e trinta sete centavos). Partes: 
faSEPa e lÍdEr ENGENHaria lTda, com sede em Belém/Pa estabelecida 
na Tv. rui Barbosa, nº1569-B, Bairro de Nazaré, cEP:66.035-220, inscrita 
no cNPJ n°: 14.127.864/0001-83. ordenador responsável: lUiZ cElSo 
da SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 823625

.

.

FÉrias
.

Portaria N°617/2022-daF/GrH de 01 de julho de 2022
coNcEdEr,de acordo com o art.74 da lei 5.810,de 24.01.94,30(trinta)
dias de férias consecutivos,aos servidores abaixo relacionados: 

NoMe aQUist iNicio FiM
Adriana Kelly Sarmento Lisboa 21/22 05/08/2022 03/09/2022

adailton da Silva Moura                                                  21/22 01/08/2022 30/08/2022
adriane de oliveira carvalho 21/22 01/08/2022 30/08/2022

aelson de Jesus Martins 21/22 16/08/2022 14/09/2022
alessandra Nunes de oliveira 21/22 01/08/2022 30/08/2022
alex douglas cardoso de lima 21/22 04/08/2022 02/09/2022

alexandre Jose Barroso Saldanha 19/20 01/08/2022 15/08/2022
alexandre rodrigues Pereira 20/21 01/08/2022 30/08/2022

aline de Nazare Silva dos Santos 21/22 17/08/2022 15/09/2022
amarildo reis correa 21/22 16/08/2022 14/09/2022

Angelica Lorray Silva Santos 21/22 10/08/2022 08/09/2022
ana amelia dos  Santos faleiro 21/22 01/08/2022 30/08/2022
ana Paula rodrigues  de Moraes 21/22 01/08/2022 30/08/2022

ana ruth Siqueira franco 21/22 01/08/2022 30/08/2022
anderson Barbosa Mesquita 21/22 01/08/2022 30/08/2022

anderson Teles duarte 21/22 05/08/2022 03/09/2022
andrea de Paula T. Borges da Silva 21/22 01/08/2022 30/08/2022
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anna Brigida duarte lopes 21/22 08/08/2022 06/09/2022
anne de aráujo alves 21/22 08/08/2022 06/09/2022

antonio de freitas lima 21/22 01/08/2022 30/08/2022
arlene do Socorro Souza  Gomes 21/22 02/08/2022 31/08/2022

arlindo da Silva cardoso 21/22 05/08/2022 03/09/2022
carlos augusto a. fernandes 21/22 01/08/2022 30/08/2022

carlos danielson Santos de araujo 21/22 04/08/2022 02/09/2022
cid lobato dos Santos 21/22 04/08/2022 02/09/2022

cláudia conceição raiol dos Santos 20/21 02/08/2022 31/08/2022
claudia larissa Santa rosa de Souza 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Darley Antonio Martins Barros 21/22 01/08/2022 30/08/2022
david cascaes Pinto 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Deyse da Rocha Macedo 21/22 02/08/2022 31/08/2022
Edilce Maria da  Silva Gomes 21/22 15/08/2022 13/09/2022

Edileuza dantas de Sousa 21/22 15/08/2022 13/09/2022
Edinéia Bezerra da costa Braga 21/22 15/08/2022 13/09/2022

Eduardo roberto Jorge conceicao 21/22 04/08/2022 02/09/2022
Eliane franco coelho falcão 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Elinaldo coimbra da Silva 21/22 02/08/2022 31/08/2022

Esmael Santa Brígida dos Santos 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Fernanda Kelly da Silveira Gomes 21/22 01/08/2022 30/08/2022

filomena Estumano da Silva 21/22 01/08/2022 15/08/2022
francisco de caninde cuimar americo 20/21 01/08/2022 30/08/2022

Gefesson dos Santos linhares 21/22 16/08/2022 14/09/2022
Geovana da Silva dias 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Gilvani Pinheiro de oliveira lelis 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Hellen cristina costa Silva 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Heloisa de oliveira Silva 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Henrique afonso carreira de azeredo 21/22 15/08/2022 13/09/2022
Iracy Gomes de Paula Melo 20/21 01/08/2022 30/08/2022

Jackson Amoras Alves 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Janaina Souza de almeida 20/21 01/08/2022 30/08/2022

Jaqueline Henriques da conceiçao 21/22 03/08/2022 01/09/2022
Joelson carvalho de Souza 21/22 04/08/2022 02/09/2022

José Allan Kardek  Lopes  de Oliveira 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Jose augusto rodrigues Nascimento 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Jose avelino Miranda de Sa 21/22 16/08/2022 14/09/2022
Jose ribamar de Nazaré Gonçalves 21/22 08/08/2022 06/09/2022

Josielma da Silva araujo 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Júlio almeida de Matos 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Kilder Paulo farias Perotes 21/22 15/08/2022 13/09/2022
lElia PESSoa oliVEira 21/22 01/08/2022 30/08/2022

leticia de carvalho Santos 21/22 05/08/2022 03/09/2022
lucideia Nunes da Silva 21/22 08/08/2022 06/09/2022
lucilene Viana de Souza 21/22 01/08/2022 30/08/2022

lucilia micheline coelho de mendonça 21/22 05/08/2022 03/09/2022
lucio alves rodrigues 21/22 01/08/2022 30/08/2022

luiz do Socorro Batista de figueiredo 21/22 03/08/2022 01/09/2022
luzimar  costa reis 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Marcelino ladislau da Silva 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Marcelo caninde de Sena 21/22 02/08/2022 31/08/2022

Marcia cenira Pereira do Nascimento 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Marcio Sergio Benicio Braga 21/22 08/08/2022 06/09/2022

Maria da conceicao da Silva dias 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Maria da Guia conceição lima 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Maria de lourdes  Pantoja da Silva 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Maria de Nazare liborio caseiro 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Maria domingas Matos Monteiro 21/22 02/08/2022 31/08/2022

Maria Georgina dos Santos raposo 21/22 08/08/2022 06/09/2022
Maria luiza Gonçalves Jardim 21/22 15/08/2022 13/09/2022

Maria ronizele Santos carneiro 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Mario claudio Queiroz de Souza 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Mayko Abel Rodrigues da Silva 20/21 01/08/2022 30/08/2022

Mercia Maria alves Nolasco 21/22 02/08/2022 31/08/2022
Michele costa dos Santos 21/22 04/08/2022 02/09/2022

Nancy Margarete Oliveira de Andrade 20/21 01/08/2022 30/08/2022
Nelson Ney Mourão Seabra 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Nilton Pereira Sampaio 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Paulo araujo dos Santos 21/22 02/08/2022 31/08/2022

raildo fernandes 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Renny Ramos da Silva 21/22 15/08/2022 13/09/2022

ricardo rodrigues Gomes 21/22 04/08/2022 02/09/2022
roberto Willes araujo de Souza 21/22 06/08/2022 04/09/2022

rodrigo abrantes Santana 21/22 01/08/2022 30/08/2022
rodrigo Soares de freitas 21/22 10/08/2022 08/09/2022

rosa Maria Guimaraes de Souza castilho 21/22 01/08/2022 30/08/2022
rosier da Paixao Sousa 21/22 01/08/2022 30/08/2022

rosilene do Socorro Brito  da Silva 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Samanta diniz do Espirito Santo 21/22 04/08/2022 02/09/2022
Sergio de Jesus araujo Barbosa 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Sherlene da Silva Santos 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Silvana de almeida rodrigues 21/22 01/08/2022 15/08/2022
Silvia cristina dos Santos reis 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Silvia de Nazaré lima de São Marcos 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Silvia Maria Gama fonseca 21/22 16/08/2022 14/09/2022

Simone do Socorro ribeiro rodrigues 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Sonia cristina de oliveira Silva Souza 21/22 06/08/2022 04/09/2022

Thiago Neves Martins 21/22 03/08/2022 01/09/2022
Vanderly Cilene da S. Bentes 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Vera debora Vilhena Maciel 21/22 15/08/2022 13/09/2022

Viviana Soares Moraes 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Viviane de Jesus Moraes amaral 21/22 01/08/2022 30/08/2022

Waldenei reis Negrão 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Wanda lucia da Silva Batista 21/22 01/08/2022 30/08/2022
Zozimo raimundo a. Sousa 21/22 15/08/2022 13/09/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva
Protocolo: 823873

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº.  392 de 27 de aBriL de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de 
maio de 2021.
 r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº. 392 de 27/04/2022, publicada no 
doE 34.972 de 17/05/2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 823652

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 598 de 27 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor iKEr MicHa-
EliS fErrEira SaNTa BriGida, matrícula nº. 55588466/1, ocupante do 
cargo de MoNiTor, correspondente ao triênio 10.12.2009/2012, com gozo 
no período de 15.08.2022 à 13.09.2022.
Portaria Nº 600 de 28 de JUNHo de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora alBaNicE dE 
SoUZa MarTiNS, matrícula nº. 57203141/1, ocupante do cargo de Mo-
NiTor, correspondente ao triênio 2011/2014 complemento, com gozo no 
período de 01.08.2022 à 30.08.2022.
Portaria Nº 601 de 28 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora NilMa dE Na-
ZarE SoUSa fErrEira matrícula nº. 3195864/1, ocupante do cargo de 
aTENdENTE dE ENfErMaGEM, correspondente ao triênio 01.06.2009/2012, 
com gozo no período de 01.08.2022 à 30.08.2022.
Portaria Nº 602 de 28 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor carloS rUBEM 
da SilVa GUEdES matrícula nº. 5843383/2, ocupante do cargo de MoNi-
Tor, correspondente ao triênio 25.06.2007/2010 complemento, com gozo 
no período de 03.08.2022 à 01.09.2022.
Portaria Nº 607 de 29 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidor roSa Maria da 
cUNHa ViTal, matrícula nº. 57175135/1, ocupante do cargo de aG. adMi-
NiSTraTiVo, correspondente ao triênio 2009/2012, com gozo no período 
de 01.08.2022 à 30.08.2022.
Portaria Nº 608 de 29 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, (30) trinta dias de licença Prêmio ao servidor HElYToN fraN-
co coElHo, matrícula nº. 54191515/1, ocupante do cargo de MoNiTor, 
correspondente ao triênio 26.07.2011/2014, com gozo no período de 
01.08.2022 à 30.08.2022.
Portaria Nº 609 de 29 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor JorGE lUiS ro-
cHa da crUZ matrícula nº. 54191623/1, ocupante do cargo de MoNiTor, 
correspondente ao triênio 17.09.2013/2016 complemento, com gozo no 
período de 01.08.2022 à 30.08.2022.
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Portaria Nº 610 de 29 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor aNdErSEM 
claYToN JaTi da coSTa matrícula nº. 57175179/1, ocupante do cargo de 
MoNiTor, correspondente ao triênio 2013/2016 complemento, com gozo 
no período de 01.08.2022 à 30.08.2022.
Portaria Nº 618 de 01 de JULHo de 2022-resoLVe:    
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor GEraldo BEN-
cHiMol raMalHo, matrícula nº. 3193098/1, ocupante do cargo de aGEN-
TE adMiNiSTraTiVo, correspondente ao triênio 20.10.2000/2003, com 
gozo no período de 01.08.2022 à 30.08.2022.
Portaria Nº 619 de 01 de JULHo de 2022-resoLVe:    
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor Marcio alVES 
doS SaNToS, matrícula nº. 54193986/1, ocupante do cargo de MoToriS-
Ta, correspondente ao triênio 14.11.2005/2008, com gozo no período de 
01.08.2022 à 30.08.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 823469

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

errata
.

Portaria N° 391 de 01 de JULHo de 2022.
diÁrio oFiciaL de N°35.032
oNde se LÊ: coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 
2021, publicação no doE N° 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
Leia- se:coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, 
publicação no doE N° 34.918, de 01 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE JU-
lHo dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 823871
Portaria N° 383 de 29 de JUNHo de 2022.
diÁrio oFiciaL de N°35.028
oNde se LÊ: coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 
2021, publicação no doE N° 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
Leia- se:coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, 
publicação no doE N° 34.918, de 01 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE JU-
lHo dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 823882
Portaria N° 392 de 01 de JULHo de 2022.
diÁrio oFiciaL de N°35.032
oNde se LÊ: coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 
2021, publicação no doE N° 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
Leia- se:coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, 
publicação no doE N° 34.918, de 01 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE JU-
lHo dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 823867
Portaria N° 393 de 01 de JULHo de 2022.
diÁrio oFiciaL de N°35.032
oNde se LÊ: coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 
2021, publicação no doE N° 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
Leia- se:coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, 
publicação no doE N° 34.918, de 01 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE JU-
lHo dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 823860
Portaria N° 390 de 01 de JULHo de 2022.
diÁrio oFiciaL de N°35.032
oNde se LÊ: ProcESSo N° 2022/822724.
Leia- se: ProcESSo: N° 2022/801539.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE JU-
lHo dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 823829

Portaria N° 390 de 01 de JULHo de 2022
diÁrio oFiciaL 35.032
onde se lê: coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 
2021, publicação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
Leia-se: coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, 
publicação no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE JU-
lHo dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 823787

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 394 de 04 de JULHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/777015.
r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH, 
abaixo identificada, para ação de “Monitoramento da Rede de Atendimento 
à Mulher dos municípios de Muaná e Ponta de Pedra no período de 10 à 
15/07/22. ação prevista no PPa/2022. 

Nome cargo Matrícula

clÉa diaS GoMES 
conselheira Estadual – coNfEdE-

raÇÃo daS MUlHErES do BraSil 
– cMB Norte 

Não se aplica 

roSaNa riBEiro MoraES assistente social 57202516/1 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE JU-
lHo dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 823680
Portaria Nº 395 de 04 de JULHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares.
coNSidEraNdo os termos do decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/799751.
r E S o l V E:
coNcEdEr oiTo E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para Capacitação em Direitos Humanos – Meta DCDH, 
nos municípios de : Santa izabel, Bujarú, acará e Santa Maria. No período 
de 07 a 20/07/2022

Nome cargo Matrícula
lEoNardo dE caSTro BiTTENcoUrT GErENTE GrdaN 5958755/1 

EliZaBETH criSTo dE alMEida colaboradora Eventual – ativista 
do Movimento lGBTQia+ do Pará NÃo SE aPlica 

lETiErE SaNToS do NaSciMENTo 

colaboradora Eventual – comitê 
Estadual de Segurança Pública de 
combate à lGBTifobia - coNSEP/

SEGUP 

NÃo SE aPlica 

arioSNaldo SilVa da SErra 

colaborador Eventual – ativista 
do Movimento Negro e Membro 
do instituto afro Brasileiro ima-

culada conceição - iaBic 

NÃo SE aPlica 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE JU-
lHo dE 2022
ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 823695

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 384/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 29 de junho 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 2022/818694.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de férias do servidor: 
charles Santos Penicche, matrícula nº 5494722/1, concedido por meio da 
PORTARIA nº 291/2022-GGP/SEJUDH, de 01/06/2022, publicado no diário oficial 
nº 34.994, de 03/06/2022. a contar de 02/07/2022, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 823493
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 446/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 30 de 
JUNHo de 2022, publicada no doe 35.030, de 01/07/2022.
NoME:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo
oNde se LÊ: “Portaria N°446/2022”.
Leia-se: “Portaria N°447/2022”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 823395

.

.

diÁria
.

Portaria N° 451/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, 01 de JULHo de 2022.
Nome: MáYra caroliNa GoMES GUiMarÃES /Matricula:n°5964421/1/
cargo: Téc. Gestão de desenvolvimento Sustentável /origem:Belém-Pa/
destino: Paragominas-Pa/dias:29 a 30/06/2022/diárias:1,5 (uma e meia).
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 823458

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 115/2022 – 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 2022/838836, rESolVE:
coNTraTar a partir de 04/07/2022, a Sra. liVia Maria dE araUJo ca-
ValcaNTE, para ocupar o emprego público comissionada de Gerente de 
Planejamento e orçamento nesta codEc.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 01 de julho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente

Protocolo: 823589

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 008/2022 – codec/Pa, de 04 de JU-
LHo de 2022.
o presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - 
codEc/Pa, nos usos de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da 
companhia, à vista dos elementos contidos no presente processo devida-
mente justificado, considerando que o PARECER JURÍDICO Nº 050/2022, 
prevê a diSPENSa em conformidade ao disposto no art. 29, Xi da lei n.º 
13.303/16, rESolVE:
I – DECLARAR dispensável de licitação a contratação dos serviços de Link 
de dados de internet, licença de Uso de Sistemas Globais (SiafEM e Si-
MaS) e Hospedagem de Websites, para atender as necessidades da com-
panhia de desenvolvimento Econômico do Pará (codEc), em conformida-
de com os critérios previstos no Termo de referência e Proposta comercial 
nº 0130/2022, apresentada pela ProdEPa, que passam a fazer parte do 
instrumento de contratação, conforme autos do Processo nº 2022/678318.
ii – dETErMiNar que seja contratada a EMPrESa dE TEcNoloGia da iN-
forMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, inscrita no 
cNPJ sob o n.º 05.059.613/0001-18, inscrição Estadual n.º 15.271.088-4, 
com sede na rodovia augusto Montenegro, Km-10, distrito de icoaraci, 
cEP. 66820-000, Belém/Pa.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente | codEc.

Protocolo: 823412

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo À disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 008/2022 
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justi-
ficado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO Nº 050/2022, prevê a 
diSPENSa em conformidade ao disposto no art. 29, ii da lei nº 13.303/16 
e regulamento interno de licitações e contratos - codEc/Pa, raTifi-
co a dispensa de licitação nº 007/2022, do Processo administrativo nº 
2022/678318, na forma abaixo:
NÚMEro da diSPENSa: 008/2022;
daTa da diSPENSa: 04.07.2022;
daTa da raTificaÇÃo: 04.07.2022;
OBJETO: contratação dos serviços de Link de Dados de Internet, Licença 
de Uso de Sistemas Globais (SiafEM e SiMaS) e Hospedagem de Web-
sites, para atender as necessidades da companhia de desenvolvimento 
Econômico do Pará (codEc), em conformidade com os critérios previstos 
no Termo de referência e Proposta comercial nº 0130/2022, apresentada 
pela ProdEPa, que passam a fazer parte do instrumento de contratação, 
conforme autos do Processo nº 2022/678318;
coNTraTado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, cNPJ Nº 05.059.613/0001-18, com 
sede na rodovia augusto Montenegro, Km10, centro administrativo do 
Estado, distrito de icoaraci, cEP. 66820-000, cidade de Belém/Pa;
funcional Programática: 700201.22.126.1424.8238 – Gestão de Tecnolo-
gia da informação e comunicação;
Elemento de despesa: 339040 (Serv. de Tecnologia da informação e co-
municação – PJ. oP-intra-orç.);
fonte: 0261;
Valor GloBal: r$128.340,36 (cento e vinte e oito mil trezentos e qua-
renta reais e trinta e seis centavos);
fUNdaMENTo lEGal: art. 29, ii, da lei nº 13.303/16, rilc/codEc/Pa;
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo nº 2022/678318.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente | codEc.

Protocolo: 823414

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 116/2022 – rH/daF
Portaria de diÁria
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/838910; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: SaNdra NaZarÉ MarTiNS dE MoUra TEiXEira, matrí-
cula: 57227297/3, ocupante do cargo de assessora e aNdrÉ da PaiXÃo 
rodriGUES, Motorista.
OBJETIVO:  Participar de reuniões e tratativas com superficiários da Comu-
nidade Jundiaí em Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 06, 07, 12, 13, 19, 20, 26 e 27/07/2022
QTdE:  ½ diária (cada dia de viagem)
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 04 de julho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente

Protocolo: 823635

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 89/2022, GaB/iMetroParÁ, 23 de junho de 2022.
dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo o processo interno nº 319/2022, Protocolo nº 202201502 
e o decreto de 18/05/2022 publicado no doE de nº 34.973.
rESolVE:  
art. 1º – dESiGNar a servidora raYSa MarcElla SaNToS da SilVa, 
matrícula nº 5966170/1, ocupante do cargo de chefe de Gabinete, para 
responder pela diretoria de administração e finanças, durante o impedi-
mento do titular, no período de 26/07/2022 à 24/08/2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 23 de junho de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 823444
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Portaria Nº 90/2022, GaB/iMetroParÁ, 23 de junho de 2022.
dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo o processo interno nº 319/2022, Protocolo nº 202201502 
e o decreto de 18/05/2022 publicado no doE de nº 34.973.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 89/2022, GaB/iMETroPara, 23 de junho de 2022
rESolVE:  
art. 1º – dESiGNar a servidora aNa cláUdia loBo corrEa, matrícula 
nº 8001423/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
responder pela Chefia de Gabinete, durante o impedimento da titular, no 
período de 26/07/2022 à 24/08/2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 23 de junho de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 823445

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 91/2022, GaB/iMetroParÁ, 24 de junho de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/ e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 08 
de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo a suspensão de férias do servidor por meio da PorTaria 
de nº 159/2021, GaB/iMETroPara, 02 de agosto de 2021, doE nº 34.658.
rESolVE:
art. 1º– coNcEdEr 15 (quinze) dias de gozo de férias interrompidas, ao 
servidor carloS lacErda PaNToJa WErNEcK, matrícula 12477055/3, 
ocupante do cargo de Motorista, de 16/08/2022 a 30/08/2022, referente 
ao período aquisitivo 13/10/2018/2019.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 24 de junho de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 823448

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 186/2022 de 01/07/2022. Processo nº 
2022/823953. Publicada no doe 35.032 de 04/07/2022. Férias de 
agosto/2022. 
onde se lê:

2 amilcar alexandre Soave de Morais 57209814/1 05/01/2021 a 04/01/2022 12/08/2022 a 11/09/2022 

3 Andrey Penha e Silva 5908051/4 14/05/2021 a 13/05/2021 01/08/2022 a 30/08/2022 

6 fabricio Vasconcelos de oliveira 55588100/1 02/04/2020 a 01/04/2021 16/08/2022 a 14/09/2022

11 renata Belo da Silva 5898267/1 20/03/2021 a 19/03/2022 08/08/2022 a 06/09/2022 

13 Soraia Mello cardoso 5013771/1 14/05/2021 a 13/05/2021 02/08/2022 a 31/08/2022

Leia-se:

2 amilcar alexandre Soave de Morais 57209814/1 05/01/2021 a 04/01/2022 12/09/2022 a 11/10/2022 

3 Andrey Penha e Silva 5908051/4 14/05/2021 a 13/05/2022 01/08/2022 a 30/08/2022 

6 fabricio Vasconcelos de oliveira 55588100/1 02/04/2021 a 01/04/2022 16/08/2022 a 14/09/2022

11 renata Belo da Silva Borges 5898267/1 20/03/2021 a 19/03/2022 09/08/2022 a 07/09/2022 

13 Soraia Mello cardoso 5013771/1 14/05/2021 a 13/05/2022 02/08/2022 a 31/08/2022

cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.
Protocolo: 823586

ERRATA do Anexo da PORTARIA Nº 170/2022 de 29/06/2022. Pu-
blicada no doe 35.032 de 04/07/2022. aNeXo ÚNico - carGos 
de ProViMeNto eFetiVo. 
onde se lê:

5894310 2 EliSÂNGEla KicKoW 
GoEdErT aSSiST. rEG. MErc. cl. a a i

Leia-se:

5894310 2 EliSÂNGEla KicKoW 
GoEdErT aSSiST. rEG. MErc. cl. a a iii

cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.
Protocolo: 823593

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

coNtrato
.

Processo: 2022/15509 - NePMV | contrato: 008/2022 - NePMV 
| Licitação: Pregão Eletrônico nº 007/2022 - NEPMV | obje-
to: Aquisição de 47 (quarenta e sete) Nobreak’s 600 VA | Valor Total: R$ 
17.578,00 (dezessete mil quinhentos e setenta e oito reais) | data da 
assinatura: 01/07/2022 | Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023 | funcional 
Programática: 27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 
- Plano interno: 2100008931E - fonte de recursos: 0106 | contratada: 
M J dE a coSTa EirElE | c.N.P.J.: 30.849.084/0001-01 | Endereço: av. 
acesso rodoviário, QdS 11 E 12 - S/N -TiMS - SErra - ES - cEP 29.161-
376 | ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa.
Processo: 2022/15509- NePMV | contrato: 009/2022 - NePMV | Li-
citação: Pregão Eletrônico nº 007/2022 - NEPMV | objeto: aquisição 
de 17 (dezessete) datashow | Valor Total: r$ 79.050,00 (setenta e nove mil e 
cinquenta reais) | data da assinatura: 01/07/2022 | Vigência: 01/07/2022 
a 01/07/2023 | funcional Programática: 27103.18.541.1497.8931 - Na-
tureza de despesa: 449052 - Plano interno: 2100008931E - fonte de 
recursos: 0106 | contratada: VaNGUarda iNforMaTica lTda – EPP | 
c.N.P.J.: 27.975.551/0001-27 | Endereço: Setor ScN – Setor comercial 
Norte, Quadra 04, Bloco B, nº 100, Sala 1201, Parte Y, Edifício centro 
Empresarial VariG, asa Norte, Brasília/df, cEP: 70714-900 | ordenadora: 
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa
Processo: 2022/15509- NePMV | contrato: 010/2022 - NePMV | 
Licitação: Pregão Eletrônico nº 007/2022 - NEPMV | objeto: aquisi-
ção de 49 (quarenta e nove) Hd Externo | Valor Total: r$ 12.985,00 (doze 
mil novecentos e oitenta e cinco reais) | data da assinatura: 30/06/2022 
| Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023 | funcional Programática: 
27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 - Plano interno: 
2100008931E - fonte de recursos: 0106 | contratada: ProaV caMPiNaS 
lTda | c.N.P.J.: 45.727.558/0001-01 | Endereço: rua doutor Quirino, 734 
- Sala 52 - centro, campinas/SP - cEP 13.015-081 | ordenadora: JaQUE-
liNE dE carValHo PEÇaNHa
Processo: 2022/15509 - NePMV | contrato: 011/2022 - NePMV | 
Licitação: Pregão Eletrônico nº 007/2022 - NEPMV | objeto: aqui-
sição de 47 (quarenta e sete) GPS de Navegação e 52 (cinquenta e dois) 
Software de coleta de dados | Valor Total: r$ 139.459,00 (cento e trinta 
e nove mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais) | data da assinatu-
ra: 30/06/2022 | Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023 | funcional Progra-
mática: 27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 - Plano 
interno: 2100008931E - fonte de recursos: 0106 | contratada: BElEM-
GPS coMErcio E SErVicoS dE carToGrafia E MEio aMBiENTE lTda | 
c.N.P.J.: 16.619.287/0001-72 | Endereço: av. Governador Magalhães Ba-
rata, nº 651, Ed. Belém Office Center, loja 313, São Brás - Belém/Pa, CEP: 
66.060-281 | ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa
Processo: 2022/15509 - NePMV | contrato: 012/2022 - NePMV | 
Licitação: Pregão Eletrônico nº 007/2022 - NEPMV | objeto: aquisi-
ção de 01 (UM) GPS Geodésico | Valor Total: r$ 119.000,00 (cento e deze-
nove mil reais) | data da assinatura: 01/07/2022 | Vigência: 01/07/2022 
a 01/07/2023 | funcional Programática: 27103.18.541.1497.8931 - Natu-
reza de despesa: 449052 - Plano interno: 2100008931E - fonte de recur-
sos: 0106 | contratada: SaNTiaGo & ciNTra iMPorTaÇÃo E EXPorTa-
ÇÃo lTda | c.N.P.J.: 51.536.795/0006-00 | Endereço: av. dr. celso cha-
ruri, nº 6391, Bairro cond. Bella citta, ribeirão Preto/SP - cEP 14.098-510 
| ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa
Processo: 2022/554886 - NePMV | contrato: 013/2022 - NePMV | 
Licitação: Pregão Eletrônico nº 008/2022 - NEPMV | objeto: aquisição 
de Mobiliário (52 cadeira Giratória e 52 Mesa com gaveta) | Valor Total: r$ 
69.888,00 (sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais) | data da 
assinatura: 30/06/2022 | Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023 | funcional 
Programática: 27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 
- Plano interno: 2100008931E - fonte de recursos: 0106 | contratada: 
JUcEliNo dE SoUZa BaTiSTa EirElli | c.N.P.J.: 05.930.501/0001-90 | 
Endereço: rua c, nº 151, Bairro distrito industrial, Teresina-Pi | ordena-
dora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa

Protocolo: 823579



diário oficial Nº 35.034   77Terça-feira, 05 DE JULHO DE 2022

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 100/2022 – 04 de JULHo 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 diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Belém/ipixuna/Belém, com o objetivo de realizar visitas aos fu-
turos 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 04/07/2022 1/2
Marcio TaVarES BraGa JUNior 5963232 GErENTE rEGioNal 04/07/2022 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 04/07/2022 1/2

PriScila HorlaNia SaNToS 5946293 GErENTE rEGioNal 04/07/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 823919
Portaria Nº 101/2022 – 04 de JULHo 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 diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Marabá/Belém/Marabá, com o objetivo de realizar cadastros no 
sistema web, dos microempreendedores do município de Barcarena, Belém 
e Jacundá do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPF cargo Período Nº de 
diárias

WYarla SaNToS da SilVa 5961639 GErENTE rEGioNal 04 a 07/07/2022 3 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 823924
Portaria Nº 102/2022 – 04 de JULHo 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 diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho castanhal / Belém / castanhal, com o objetivo de realizar cadas-
tros no sistema web, dos microempreendedores do município de Barcarena 
e curralinho do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPF cargo Período Nº de 
diárias

rENaTa KEllY dE GoiS BarrEiroS 59466293-1 GErENTE rEGioNal 04 a 07/07/2022 3 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 823926

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo 
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0772/2022, de 01 de JULHo 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 2022/831562, de 30/06/2022, e 
Memorando nº 316/2022 de 24/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, 
Matrícula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas- Engenheiro Civil, como fiscal dos Convênios celebrados entre a Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP 
e os Órgãos abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

233/2022 Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Prolongamento da av. Tancredo Neves no Município de 
Goianésia do Pará/Pa.

163/2022 Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará reforma da câmara Municipal, no Município de Goianésia 
do Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos 
convênios, acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 823527
Portaria Nº. 0764/2022, de 01 de JULHo 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 nº 2022/824294, de 30/06/2022, 
e Memorando nº 311/2022, de 30/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

128/2022 Prefeitura Municipal de abel figueiredo reforma do prédio da Prefeitura Municipal, no Município de 
abel figueiredo/Pa.

ii – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 823513
Portaria Nº. 0765/2022, de 01 de JULHo 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 nº 2022/825236, de 30/06/2022, 
e Memorando nº 312/2022, de 30/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, Matrícula 
nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, como fiscal dos Convênios celebrados entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e os Órgãos abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

223/2022 Prefeitura Municipal de Salinópolis construção do centro Esportivo Praça Jair Maia dos Santos 
do Município de Salinópolis/Pa.

190/2022 Prefeitura Municipal de Santa izabel 
do Pará

reforma do Mercado Municipal de americano, no Município 
de Santa izabel do Pará/Pa.

189/2022 Prefeitura Municipal de Santa izabel 
do Pará

Requalificação de área para instalação de Parque Urbano 
florestal, no Munícipio de Santa izabel do Pará/Pa.
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158/2022 Prefeitura Municipal de Santa izabel 
do Pará

recapeamento e pavimentação de vias urbanas, no 
Município de Santa izabel do Pará/Pa.

130/2022 Prefeitura Municipal de Santa izabel 
do Pará

reforma e ampliação do craS, na Vila de americano, no 
Município de Santa izabel do Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoESNaM PErEira MENdES, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos 
convênios, acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Pública.

Protocolo: 823514
Portaria Nº. 0769/2022, de 01 de JULHo 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 nº 2022/832387, de 30/06/2022, 
e Memorando nº 317/2022, de 30/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor carloS aNdrÉ da SilVa araÚJo, Matrícula nº. 
6403603/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrados entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto
166/2022 Prefeitura Municipal de Bannach reforma do Hospital Municipal de Bannach/Pa.

ii – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – En-
genheiro Civil para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 823524

.

.

errata
.

errata
Na matéria, Protocolo: 822640, publicada no doe nº 35.029 de 
30 de junho de 2022 – ediÇÃo eXtra, referente ao eXtrato do 
coNVÊNio No 185/2022:
oNde se LÊ: dotação orçamentária:
PrEfEiTUra dE TraQUaTEUa: 0311 15 122 0005 2.062 4.4.90.51.00
Leia-se: dotação orçamentária:
PrEfEiTUra dE TracUaTEUa: 0707 15.451.0029.1013 4.4.90.51.00
Ordenador: Benedito Ruy santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 823581

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 65/202 – tP Nº 14/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-
M.GoMES da SilVa & cia lTda – cNPJ 22.915.722/0001-90
objeto: coNSTrUÇÃo dE TraPicHE da Vila MUraJá No MUNiciPio dE 
cUrUÇa, NESTE ESTado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1o da lei no 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 92.365,12
data da assinatura: 04/07/2022
Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 823668
5º tac nº 65/2020 – tP nº 01/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Ten Tavares Energia e construtora Eirelli – cNPJ 08.458.916/0001-00
oBJETo: conclusão do Sistema de abastecimento de água, no município 
de Tailândia/Pa.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, ii da lei no 8.666/93.
ViGÊNcia: 29/06/2022 a 29/09/2022
daTa da aSSiNaTUra: 29/036/2022
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 823746
.

diÁria
.

Portaria Nº. 0768/2022, de 01 de JULHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/830283, de 30/06/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: arnaldo dopazo antônio José, Matrícula nº 8090220/9; cargo/fun-
ção: Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador em agenda governa-
mental no Município de Marabá/Pa.
dESTiNo: Marabá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 29 a 30/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 823518
Portaria Nº. 0776/2022, de 04 de JULHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994;  
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/834812, de 01/07/2022 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
relacionado abaixo:
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
OBJETIVO: Conduzir o veículo com o Sr. Benedito Ruy Santos Cabral- Se-
cretário de Estado no Município de São João de Pirabas/Pa.
dESTiNo: São João de Pirabas/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 01 a 02/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 823778
Portaria Nº. 0775/2022, de 04 de JULHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/828923 de 30/06/2022 
– NUcoM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Cobertura jornalística e fotográfica da Agenda governamental 
nos Municípios de São João de Pirabas e Salinópolis/Pa.
NoME: Hugo Derlayte Nunes de Lima, Matrícula nº. 5550/1; Cargo/Fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: São João de Pirabas/Salinópolis/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 01 a 02/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
         

Protocolo: 823772

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº.0773 /2022, de 01 de JULHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24/01/1994.
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coNSidEraNdo os autos do Processo 2022/812110, de 28/06/2022, e os 
termos do Memorando nº. 30/2022, de 28/06/2022-coaP/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 08/08/2022 a 06/09/2022 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor GUilHErME aUGUSTo MiraNda ca-
Bral, matrícula 6696/1, cargo/função:  de coordenador, referente ao Pe-
ríodo aquisitivo 02/05/2021 a 01/05/2022;
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
           

Protocolo: 823585
Portaria Nº.0774 /2022, de 04 de JULHo 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 24/01/1994.
coNSidEraNdo os autos do Processo 2022/841239, de 04/07/2022, e os 
termos do Memorando nº. 16/2022, de 04/07/2022-GaB/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares a servidora JaQUEliNE MaYara SoUZa BarroS, 
matrícula 5903183/3, cargo/função:  de Secretario de diretoria, referente 
ao Período aquisitivo 04/01/2021 a 03/01/2022;
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 823764

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

errata
.

1º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 12/2021. 
Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 35.006, 13/06/2022.

Protocolo: 812609
errata
onde se lê:  “02.03.2023”
Leia-se: “02.06.2023”
cedente: Secretaria de Estado de administração Penitenciária – 
SEaP. cNPJ: 05.929.042/0001-25.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 823679

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 029/2022-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.
coNSidEraNdo, o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E S o l V E:
dESiGNar:
1 - o servidor ricardo dE SoUZa MoNTEiro filHo, identidade funcio-
nal n° 6403389, ocupante do cargo de coordenador de Gestão ambien-
tal para fiscalizar durante a vigência do contrato nº 004/2022, celebrado 
entre NGTM e lSE – laBoraTÓrioS dE SiSTEMaS ESTrUTUraiS lTda. 
referente a serviços de elaboração de laudo técnico sobre a estabilidade 
estrutural da obra de arte especial – Ponte 02, localizada sobre o lago água 
Preta, na av. João Paulo ii, na grande região metropolitana de Belém/Pa.
2 – a servidora EMaNUElE Gaia fUrTado, identidade funcional n° 
5961514, Coordenadora de Gestão de Obras para responder pela fiscaliza-
ção, durante ausências e impedimentos do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 04 de julho de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 823803

.

errata
.

errata a Portaria Nº028/2022-GaB/NGtM, PUBLicada No di-
Ário oFiciaL Nº35.032, de 04 de JULHo de 2022.
oNde se LÊ:

NoMe MatrÍcULa PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
claUdio lUciaNo
da rocHa coNdE 8058407 01/10/2019  a

30/09/2020 15/08/2022 a 14/09/2022

Leia se:

NoMe MatrÍcULa PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
claUdio lUciaNo
da rocHa coNdE 8058407 01/10/2019  a

30/09/2020 15/08/2022 a 13/09/2022

Protocolo: 823562
.

coNtrato
.

Número do Contrato/Exercício: 004/2022-NGTM
Valor total: 58.312,50
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Ela-
boração de laudo Técnico sobre a Estabilidade Estrutural da obra de arte 
Especial – Ponte 02, localizada sobre o lago água Preta, na avenida João 
Paulo ii, na região Metropolitana de Belém.
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 05/07/2022 a 02/09/2022
liciTaÇÃo
Nº02/2022-NGTM
Modalidade: convite
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 950101.26.451.1489.7648
Elemento de despesa: 44903905
fonte: 0101
coNTraTado
Nome: Empresa lSE - laBoraTÓrio dE SiSTEMaS ESTrUTUraiS lTda.
Endereço: av. corifeu de azevedo Marques nº 3325, bairro Vila lageado, 
cEP: 05339-000, São Paulo/SP.
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 823791

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
data de assinatura: 04/07/2022
Valor: 127.013,52
Vigência: 04/07/2022 a 03/08/2022
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Art.65, §1º e §2º da Lei nº8.666/93
contrato: 014
Exercício: 2021
orÇaMENTo
Programa de Trabalho:950101.26.451.7648
Elemento de despesa:44903905
fonte:0101
contratado: Empresa loUZada ENGENHaria lTda
Endereço: rua abelardo conduru, 25, coqueiro, cEP. 67015-240 - ana-
nindeua/Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 823932

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 585 de 04 de JULHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 49, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;                          
 r E S o l V E:
i - loTar o servidor dJair da MoTa alVES filHo, identidade funcional 
nº 5903886/3, ocupante do cargo de Gerente, no Núcleo Jurídico - NUJUr, 
a contar de 04/07/2022.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 04/07/2022. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de julho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 823745
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Portaria Nº 579 de 04 de JULHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022, 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos dos Processos nº2022/837825 e 2016/44996;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade 
funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, 
para acompanhar e fiscalizar, na condição de Fiscal Substituto, a execução 
do Convênio nº 001/2016, firmado pela Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET com 
a UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa, que tem como objeto o 
projeto: “oTiMiZaÇÃo dE criTÉrioS oPEracioNaiS EM rEaTor UaSB 
UNifaMiliar dESTiNado À coMUNidadES rUraiS.”
ii – caberá ao servidor designado neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do convênio, devendo tomar providências para a 
regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 04/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de julho de 2022.     
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 823473
Portaria Nº 586 de 04 de JULHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022, 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2022/10222;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identi-
dade funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador, na 
condição de fiscal Titular; clÓViS SiMÃo VarGaS JÚNior, identidade 
funcional nº 57203670/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Públi-
ca – ciências Econômicas e GEdSoN THiaGo do NaSciMENTo BorGES, 
identidade funcional nº 58926882/2, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão Pública – ciências Econômicas, na condição de fiscais Suplentes, 
para acompanharem e  fiscalizarem a execução do Convênio de Coope-
ração Técnica e financeira nº 022/2022, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecno-
lógica – SEcTET e UNiVErSidadE fEdEral rUral da aMaZÔNia, cNPJ 
sob o nº 05.200.001/0001-01, com a fundação de amparo e desenvolvi-
mento da Pesquisa – fadESP, como interveniente, que tem por objeto a 
atuação conjunta entre os partícipes visando o apoio técnico e financeiro 
para ampliação da oferta de cursos de Graduação no Estado por meio do 
Programa “forma Pará”, com foco em iniciativas voltadas ao funcionamen-
to de 10 (dez) turmas de graduação, assim distribuídas: nos municípios de 
augusto corrêa, Baião, igarapé-açu, Jacundá, limoeiro do ajuru, Santana 
do araguaia e Xinguara, o curso de agronomia; no município de Pacajá, o 
curso de Engenharia florestal; no município de Portel, o curso de Medicina 
Veterinária e; no município de Vitória do Xingu, o curso de Zootecnia.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na  execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 13/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de julho de 2022.          
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 823797

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 247 de 28 de junho de 
2022, publicada no doe nº 35.032 de 04/07/2022. Protocolo nº 822957
onde se lê:  ...que conduzirá a servidora do NUPlaN para participação no 
i Encontro Setorial para o desenvolvimento do agronegócio. na oportuni-
dade, participara como palestrante com a comunicação Sobre Pesquisa & 
desenvolvimento (P&d).
Leia-se: ...que conduzirá a servidora do NUPlaN, ao município de Parago-
minas-Pa, nos dias 30/06 e 01/07/2022, para participação no i Encontro 
Setorial para o desenvolvimento do agronegócio. na oportunidade, parti-
cipará como palestrante com a comunicação Sobre Pesquisa & desenvol-
vimento (P&d).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de julho de 2022.

Protocolo: 823582

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica e FiNaNceira 
Nº 010/2022 – sectet/UFPa/FadesP
Processo nº: 2021/1350489
oBJETo: o presente convênio tem por objeto estabelecer a relação de 
mútua cooperação técnica e financeira entre os participes com o propósito 
de apoiar o Projeto intitulado “EdUcaÇÃo aMBiENTal: diálogos e práticas 
sustentáveis na Escola Estadual de Ensino Técnico dr. celso Malcher”, con-
forme aNEXo i – Plano de Trabalho.
Valor: r$ 232.230,99 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta reais 
e noventa e nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
48101.12.363.1501.8507, Elemento de despesa: 335041, ação: 235245, 
fonte: 0124008794 e Pi: 101.000.8507c.
data de assinatura do convênio: 01/07/2022
início da Vigência: 01/07/2022
Término da vigência: 01/07/2023
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica- SECTET (CNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
coNVENENTE: Universidade federal do Pará – UfPa (cNPJ nº: 
34.621.748/0001-23)
iNTErVENiENTE: fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – 
fadESP (cNPJ nº: 05.572.870/0001-59).
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 823647
eXtrato do coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica e FiNaNceira 
Nº 009/2022 – sectet/UFPa/FadesP
Processo nº: 2021/1350575
oBJETo: o presente convênio tem por objeto estabelecer a relação de mú-
tua cooperação técnica e financeira entre os participes, com o propósito de 
apoiar o Projeto intitulado “Educação ambiental no Ver-o-Peso às margens 
da Baia do Guajará”, conforme aNEXo i – Plano de Trabalho.
Valor: r$ 297.520,73 (duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte 
reais, setenta e três centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
48101.19.571.1490.8698, Elemento de despesa: 335041, Elemento de 
despesa: 445042, ação: 274247, fonte: 0124008794, Pi: 207.000.8698c 
e Pi: 207.000.8698E.
data de assinatura do convênio: 01/07/2022
início da Vigência: 01/07/2022
Término da vigência: 01/07/2023
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica- SECTET (CNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
coNVENENTE: Universidade federal do Pará – UfPa (cNPJ nº: 
34.621.748/0001-23)
iNTErVENiENTE: fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – 
fadESP (cNPJ nº: 05.572.870/0001-59).
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 823645
.

diÁria
.

Portaria Nº 584 de 04 de JULHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.      
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de aGoSTo de 2022 aos servi-
dores abaixo relacionados:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
5947212/1 rai loBaTo corrEa 2021/2022 08/08 a 06/09/2022
5900176/1 HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS 2021/2022 08/08 a 06/09/2022
5050154/3 lorENa GaMa ToBiaS 2020/2021 08/08 a 06/09/2022
5905522/2 aNa cÉlia Barra aBrEU 2021/2022 08/08 a 06/09/2022
2051818/4 Maria aNGElica MilEo PaTErNoSTro corrEa 2021/2022 22/08 a 20/09/2022
5656400/2 JoSÉ aUGUSTo NoGUEira da SilVa 2021/2022 15/08 a 13/09/2022
57190417/2 SUZaNE dE NaZarÉ MaracaHYPE da SilVa 2019/2020 01/08 a 30/08/2022
5951993/2 MElcHior SaNcHES rUaNo 2021/2022 16/08 a 14/09/2022
5895261/2 MarcElo cid Garcia SalES 2019/2020 22/08 a 05/09/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de julho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 823666
Portaria Nº 583 de 04 de JULHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/831930;             
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores diEGo coiMBra doS SaNToS, identidade fun-
cional nº 5966032/1, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotado no 
Gabinete da Secretária, e JENiffEr WalKiriaM E SilVa GalVÃo, identi-
dade funcional nº 54197017-3, ocupante do cargo de assessora Técnica, 
lotado na aScoM, a viajarem ao município de itupiranga-Pa, no período 
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de 03/07 a 05/07/2022, para Participarem na aula inaugural do curso de 
direito da Terra (UNifESSPa) no referido município, conforme demanda do 
ProSEl 2022 do ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (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 04 de julho de 2022.               
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 823556
Portaria Nº 580 de 04 de JULHo 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/839318;           
r E S o l V E:              
i – autorizar o colaborador eventual fraNciValdo alVES NUNES, cPf nº 
564.349.282-20, a viajar ao município de Salinópolis-Pa, nos dias 04/07 e 
05/07/2022, para acompanhar a Secretária de Estado na aula inaugural do 
curso de Turismo-UfPa, no referido município;
 ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao colaborador eventual, 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 04 de julho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 823486
Portaria Nº 576 de 01 de JULHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/802126;            
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, lotado na diretoria de Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao município 
de Santa Izabel/PA, no dia 01/07/2022, afim de participar de reunião para 
encerramento de cursos do 1º semestre (rEdE e ProNaTEc) e alinhamen-
to de Gestão para o 2º Semestre da EETEPa de Santa izabel/Pa, e alMir 
fErNaNdES PiNHEiro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá o servidor ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (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 julho de 2022.              
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 823494
Portaria Nº 578 de 04 de JULHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/839057;            
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor diEGo coiMBra doS SaNToS, identidade fun-
cional nº 5966032/1, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotado no 
Gabinete da Secretária, a viajar ao município de capanema-Pa, nos dias 
06/07 e 07/07/2022, para reunir com a Secretária de Educação e o Prefei-
to do município para discutir a respeito da implementação do ProGraMa 
forMa Pará; e o servidor MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade 
funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor, ao 
referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma 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 04 de julho de 2022.             
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 823489
Portaria Nº 575 de 01 de JULHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº           2022/822852   ;

r E S o l V E:
i- coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/5, ocupante do cargo de Secretária de Estado, 01 e 
½ (uma e meia) diárias, a fim de custear despesas de viagem aos municí-
pios de Pirabas/Pa e Salinópolis/Pa, nos dias 01 e 02/07/2022, cujo objeti-
vo é acompanhar a comitiva do Governador do Estado, Helder Barbalho, no 
desenvolvimento das atividades presente na agenda, e o servidor, BENiG-
No iSraEl QUEiroZ filGUEiraS, identidade funcional nº 54194570/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e fi-
nanças – daf, que conduzirá a Secretária de Estado, ao referido município.
iii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma 
e meia) diárias a Secretária de Estado, e ao servidor, 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 julho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 823492
Portaria Nº 582 de 04 de JULHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/821711;           
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 Ulianópolis -PA, no período de 06/07 a 08/07/2022, a fim de 
realizar fiscalização do Contrato nº 002/2016 e acompanhar o andamento 
dos cursos realizados no referido município; 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 a 
servidora.
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 04 de julho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 823499
Portaria Nº 581 de 04 de JULHo de 2022
 o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
 rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 04/07/2022, o gozo 
de férias do servidor fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, identidade funcional 
nº 57205845/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, referente ao 
exercício 2019/2020, concedido anteriormente, no período de 20/06/2022 
a 07/07/2022, através da PorTaria nº 449 de 02/06/2022, publicada no 
doE nº 34.994 de 03/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de julho de 2022.             
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 823533

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
TORNAR SEM EFEITO a publicação do Diário Oficial do Estado nº 35.024, de 
28/06/2022, do protocolo nº 820084, de Extrato de Termo de concessão 
de Bolsa de Incentivo do Programa Pará Profissional, por meio do edital 
020/2022 – SECTET, Edital de credenciamento de profissionais especiali-
zados para instrutória, coordenação e apoio às atividades administrativas 
para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem ge-
ração de vínculo empregatício com o Estado do Pará, por desistência do 
credenciado, tornando-o assim descredenciado neste processo:
aPoio
liGiaNE BarroSo lEal
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Esta publicação tem efeito retroativo á 28.06.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de julho de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes 
Secretária de Estado

Protocolo: 823715
torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação dos candidatos convocados no Processo 
Seletivo Simplificado – PSS – SECTET, Edital 09/2021, para contratação 
de temporários, por não comparecimento ocasionando a eliminação dos 
candidatos citados, conforme o artigo 8.7 do referido edital.
carGo assisteNte adMiNistratiVo - Nível eNsiNo MÉdio.

Classificação Inscrição Nome do candidato
8º 20210214224160 KÉSia iSaUra PErEira da coSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 04 de julho de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 823714
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO 
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo nº 001/2022
aUToriZo, no uso das atribuições legais que me são conferidas, a realização 
da dispensa de licitação nº 001/2022, referente ao processo nº 2022/681229 
– faPESPa, em favor da empresa: SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo 
dE dadoS (SErPro), cNPJ: 33.683.111/0001-07, situada na av. Perimetral, 
nº 2010, Bairro: Guamá, cEP: 66.630-505, no valor de r$ 618,00 (seiscentos 
e dezoito reais), referente à renovação de serviço de certificado digital do tipo 
a3 para pessoa física, com validade de 03 (três) anos, sem fornecimento de 
token. De acordo com o Parecer Jurídico nº 143/2022-PROJUR/FAPESPA, e 
com base no art. 24, Viii da lei nº 8.666/93.
daTa: Belém/Pa 29 de junho de 2022
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS – faPESPa
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo – dirETo PrESidENTE da faPESPa

Protocolo: 823704

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 001/2022
o dirETor-PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aMParo a ESTUdoS E PES-
QUiSaS - faPESPa, de acordo com as suas atribuições legais, raTifica a 
diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 001/2022, com fulcro no art. 24, inc. Viii da 
lei nº 8.666/93, processo nº 2022/681229, no valor r$ 618,00 (seiscentos 
e dezoito reais), em favor do SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo dE 
dadoS (SErPro) - cNPJ: 33.683.111/0001-07.
daTa: Belém/Pa, 29 de junho de 2022
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS – faPESPa
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo – dirETor PrESidENTE da faPESPa

Protocolo: 823705

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
coNVÊNio Nº 027/2021 – FaPesPa/FctGUaMÁ
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SaS – faPESPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
 coNVENENTE: fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, TEcNoloGia, iNoVaÇÃo E dE-
SENVolViMENTo SUSTENTáVEl GUaMá - fcTGUaMá
cNPJ: 11.024.200/0001-09
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) alteração do caput da cláusula Terceira 
- do valor do apoio e condições; 2)alteração da cláusula Sétima – da con-
trapartida; 3)alteração do item 2-Plano de aplicação, do Plano de Trabalho; 

4) alteração do item 4-cronograma de desembolso, do Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, § 3º da lei nº 
10.973/2004, lei da inovação, art. 38, § 2º do decreto regulamentador 
nº 9.283/2018, art. 57 da lei n º8.666/93, cláusula Nona do convênio nº 
027/2021 faPESPa/fcTGUaMá.
daTa da aSSiNaTUra: 01 de Julho de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
 dirETor-PrESidENTE

Protocolo: 823664
eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
coNVÊNio Nº 031/2021 – FaPesPa/FctGUaMÁ
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SaS – faPESPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
coNVENENTE: fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, TEcNoloGia, iNoVaÇÃo E dE-
SENVolViMENTo SUSTENTáVEl GUaMá - fcTGUaMá
cNPJ: 11.024.200/0001-09
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) alteração do caput da cláusula Terceira 
- do valor do apoio e condições; 2)alteração da cláusula Sétima – da con-
trapartida; 3)alteração do item 2-Plano de aplicação, do Plano de Trabalho; 
4) alteração do item 4-cronograma de desembolso, do Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, § 3º da lei nº 
10.973/2004, lei da inovação, art. 38, § 2º do decreto regulamentador 
nº 9.283/2018, art. 57 da lei nº 8.666/93, cláusula Nona do convênio nº 
031/2021 faPESPa/fcTGUaMá.
daTa da aSSiNaTUra: 01 de Julho de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
 dirETor-PrESidENTE

Protocolo: 823673
eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
coNVÊNio Nº 028/2021 – FaPesPa/FctGUaMÁ
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SaS – faPESPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
coNVENENTE: fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, TEcNoloGia, iNoVaÇÃo E dE-
SENVolViMENTo SUSTENTáVEl GUaMá - fcTGUaMá
cNPJ: 11.024.200/0001-09
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) alteração do caput da cláusula Terceira 
- do valor do apoio e condições; 2)alteração da cláusula Sétima – da con-
trapartida; 3)alteração do item 2-Plano de aplicação, do Plano de Trabalho; 
4) alteração do item 4-cronograma de desembolso, do Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, § 3º da lei nº 
10.973/2004, lei da inovação, art. 38, § 2º do decreto regulamentador 
nº 9.283/2018, art. 57 da lei nº 8.666/93, cláusula Nona do convênio nº 
028/2021 faPESPa/fcTGUaMá.
daTa da aSSiNaTUra: 01 de Julho de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
dirETor-PrESidENTE

Protocolo: 823659
eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
coNVÊNio Nº 029/2021 – FaPesPa/FctGUaMÁ
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SaS – faPESPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
 coNVENENTE: fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, TEcNoloGia, iNoVaÇÃo E dE-
SENVolViMENTo SUSTENTáVEl GUaMá - fcTGUaMá
cNPJ: 11.024.200/0001-09
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) alteração do caput da cláusula Terceira 
- do valor do apoio e condições; 2)alteração da cláusula Sétima – da con-
trapartida; 3)alteração do item 2-Plano de aplicação, do Plano de Trabalho; 
4) alteração do item 4-cronograma de desembolso, do Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, § 3º da lei nº 
10.973/2004, lei da inovação, art. 38, § 2º do decreto regulamentador nº 
9.283/2018, art. 57 da lei nº8. 666/93, cláusula Nona do convênio nº 029/2021 
faPESPa/fcTGUaMá.
daTa da aSSiNaTUra: 01 de Julho de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
 dirETor-PrESidENTE

Protocolo: 823651
eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
coNVÊNio Nº 030/2021 – FaPesPa/FctGUaMÁ
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SaS – faPESPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
coNVENENTE: fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, TEcNoloGia, iNoVaÇÃo E dE-
SENVolViMENTo SUSTENTáVEl GUaMá - fcTGUaMá
cNPJ: 11.024.200/0001-09
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oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) alteração do caput da cláusula Terceira 
- do valor do apoio e condições; 2)alteração da cláusula Sétima – da con-
trapartida; 3)alteração do item 2-Plano de aplicação, do Plano de Trabalho; 
4) alteração do item 4-cronograma de desembolso, do Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, § 3º da lei nº 
10.973/2004, lei da inovação, art. 38, § 2º do decreto regulamentador 
nº 9.283/2018, art. 57 da lei nº 8.666/93, cláusula Nona do convênio nº 
030/2021 faPESPa/fcTGUaMá.
daTa da aSSiNaTUra: 01 de Julho de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
dirETor-PrESidENTE

Protocolo: 823644
.

diÁria
.

Portaria N° 109/2022 – dirad/FaPesPa, de 04 de Julho de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 018/2022 - dETGi/faPESPa, de 28 de 
Junho de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/813793;
r E S o l V E: 
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ ( cinco e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: José Gonçalves dos Santos Paes
MaTrÍcUla: 57192832/2
carGo: diretor de Estatística e de Tecnologia da informação
TraJETo: Belém-Pa/ Breves-Pa / Belém-Pa
PErÍodo: 07/07/2022  a  12/07/2022
QUaNTidadE: 5 e 1/2 (cinco e Meia) diárias
oBJETiVo: assumir parceria entre EETEPa e faPESPa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 04 de Julho de 2022. 
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 823480
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 166/2022 – GaBiNete, de 04 de Julho 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:
TorNar SEM EfEiTo as informações do servidor EUclidES aNdrE do NaS-
ciMENTo NETo, ocupante do cargo de Técnico em administração e finanças, 
id funcional n° 57212545/2 da PorTaria n° 059/2022 – GaBiNETE, de 23 de 
fevereiro de 2022, publicada no doE n° 34.875 de 24 de fevereiro de 2022 
que autorizou as férias no período de 25/04/2022 a 24/05/2022
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 04 de Julho de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 823584
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 078 de 28 de JUNHo 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; coNSidEraNdo 
processo de n° 2022/679078 r E S o l V E: art.1º designar Marco aNToNio 
PoMarES da SilVa, operador de computador, matrícula 3245977, como 
substituto interino do colaborador Márcio riBEiro cardoSo, Gerente 
de divisão, Matrícula 57176368, para função comissionada de Gerente 
de divisão de atendimento - daT, subordinada à diretoria de relações 
institucionais - dri, no período de 04/07 à 02/08/2022, em função do 
período de férias da titular. art. 2º Esta PorTaria entra em vigor nesta 

data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da 
ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado 
do Pará, 28 de junho de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará.
Portaria – Presi Nº. 091, de 01 de JULHo 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; coNSidEraNdo 
processo nº 2022/835576 r E S o l V E: art.1º designar BiaNca HElENa 
BarBoSa cardiaS, Gerente de Àrea, matrícula 5946659, como substituta 
interina de carloS JoSÉ SoarES raPoSo, diretor, matrícula, 5814995, 
para responder pela diretoria administrativa financeiradaf, no período 
de 01/07/2022 a 15/07/2022. art. 2º Esta PorTaria entrará em vigor 
nesta data. 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 julho de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 823468

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 342, de 4 de JULHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de 
Suporte - rESPoNSáVEl NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-
8, 04/07/2022 a 05/07/2022, à ParaGoMiNaS-Pa/caPaNEMa/
ParaGoMiNaS-Pa, para rEUNiÃo KicKoff coM EMPrESa Para EXEcUÇÃo 
SErViÇoS dE iMPlaNTaÇÃo NÚclEo oPEracioNal ProdEPa Na cidadE 
dE caPaNEMa No ÂMBiTo do ProJETo MUNicÍPioS SUSTENTáVEiS do 
caf. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 343, de 4 de JULHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) WaldoMiro afoNSo MorEira da 
coSTa, Técnico em Telecomunicações, matrícula 733393, 30/06/2022 
a 30/06/2022, à Belém-Pa/Barcarena/Belém-Pa, para instalação e 
configuração de equipamentos para conectar novas unidades a rede metro 
,em Barcarena (Sem Pernoite). ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 344, de 4 de JULHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) carloS SÉrGio GoMES dE SoUZa, Motorista, 
matrícula 3156770, 30/06/2022 a 30/06/2022, à Belém-Pa/Barcarena/Belém-
PA, para Instalação e configuração de equipamentos para conectar novas 
unidades a rede metro ,em Barcarena (Sem Pernoite). ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 823454
..

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer

.

.

.

errata
.

errata ao contrato, nº 076/2022 e 071/2022 – seeL, Protocolo nº 
823071, publicada no doe nº 35.032 de 04 de Julho de 2022, a qual 
altera o nome dos contratados. 
onde se lê:

076/2022 JaKSoN EValdo NaSciMENTo SaNToS TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE

071/2022 HaYla do Socorro BaHia fErrEira TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE

Leia-se:

076/2022 JacKSoN EValdo NaSciMENTo SaNToS TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE
071/2022 HaYla do Socorro BaHia fErrEira do NaSciMENTo TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE

04 de Julho de 2022
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 823641
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 293/2022-seeL, de 04 de JULHo de 2022.
coNcEdEr, Suprimento de fundos para a servidora TaMara lÚcia 

SaNToS E SilVa, matrícula nº 5897818/3, ocupante do cargo asses-

sor Especial i, lotada nesta Secretaria de Estado de Esporte e lazer, 

no valor de r$ 4.000,00 (Quatro mil reais), de funcional programática 

08101.27.122.1297.8338c, elemento de despesa 339030, para atender 

as despesas eventuais de material de consumo no setor de informática, 

devendo tais recursos ser aplicado no prazo de 60 (sessenta dias) a partir 

da data da emissão da oB (ordem Bancária), e com 15 (quinze) dias após 

este, para prestação de contas. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 823792

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 291/2022-seeL, de 04 de JULHo de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora iSa SiMEi SoarES 

da SilVa, matrícula n° 55586173/6, com o objetivo de participar do even-

to “Xi Jogos abertos do Pará”, no município de castanhal/Pa, no período de 

06/07 à 10/07/2022.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 823777
Portaria Nº. 292/2022-seeL, de 04 de JULHo de 2022.
coNcEdEr, 01 (uma) diária aos servidores JESUS NaZarENo doS SaN-

ToS crUZ, matrícula n° 5901961/1 e roSEaNE MESQUiTa TEiXEira, ma-

trícula n° 57216778/2, com o objetivo de realizar visita técnica a fim de ve-

rificar a estrutura física e logística para realização da fase regional do Baixo 

amazonas do “Xi Jogos abertos do Pará”, no município de Santarém - Pa, 

no período de 30/06 à 01/07/2022.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 823780
Portaria Nº. 282/2022-seeL, de 30 de JUNHo de 2022.
coNcEdEr, 05 e ½ (cinco e meia) diárias aos servidores KáTia Maria aN-

dradE dE oliVEira, matricula 51855913/2, Márcia dE MiraNda cor-

rÊa, matricula n° 5523150/2, Márcia criSTiNa da SilVa rEiS, matrícula 

n° 54190570/2, Maria criSTiNa NUNES Baia, matrícula n° 57174286/2, 

JESUS NaZarENo doS SaNToS crUZ, matrícula n° 5901961/1, ElENir 

da SilVa E cUNHa, matrícula n° 5896777/1, roSEaNE MESQUiTa TEiXEi-

ra, matricula n°57216778/2, aNdrÉ lUiZ corPES da SilVa, matricula nº 

57202046/1, aila loaNa NoGUEira da SilVa, matrícula n° 57204424/2, 

MÔNica NaZarÉ coNcEiÇÃo doUrado, matrícula n° 57234852/1, Ká-

Tia cilENE dE fariaS rocHa, matrícula n° 5499119/2 e lUÍS aNTÔNio 

MEdEiroS MaciEl, matrícula nº 5898730/2, com o objetivo de executar 

a fase regional do Guamá/Guajará da “Xi Jogos abertos do Para”, no Mu-

nicípio de castanhal do Pará, no período de 05/07/2022 à 10/07/2022.

ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 823837
..

secretaria de estado 
de tUrisMo

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 538/GePs/setUr de 04 de JULHo de 2022
coNSidEraNdo as necessidades de trabalho e adequação do quadro de 
pessoal da Secretaria e considerando o processo 678047/2022 rESol-
VE: i – rEMoVEr a servidora NaTaScHa PENNa doS SaNToS, matrícula 
5956282/1, ocupante do cargo de Turismóloga, sendo a saída da Núcleo de 
Planej. articulação Téc. e institucional- NaTi e lotando a servidora na coor-
denadoria de Estudo, Pesquisa, Estatística e informação-cEPi, a contar de 
21.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 823630

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 384/2022/GGP/dPG, de 04 de JULHo de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054/2006 e 
art. 100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no 
art. 46, § 8º da lei complementar no 54/2006, com redação dada pela 
lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, 
de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/817730; rESolVE: art. 1º conceder 
gratificação de acumulação à Defensora Pública LIANE BENCHIMOL DE 
MaToS alBaNo, na forma discriminada na tabela abaixo:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a)

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo de coN-

cessÃo

liane
Benchimol de
Matos albano

3ª defensoria
Pública civil de

ananindeua

NUGEM de
ananindeua

5% do vencimento-
base, nos termos

do art. 4º da
resolução do cSdP

nº 283,
de 16/11/2021.

20/06/2022 a
30/06/2022

Art. 2º Revogar a gratificação de acumulação concedida à Defensora 
Pública THaiS coElHo dE VilHENa, referente à atuação na 1ª dP de 
defesa da Mulher em Situação de Violência de Gênero de ananindeua (10 
% do vencimento-base), com a consequente exclusão de seu nome da 
PorTaria nº 102/2022/GGP/dPG, de 07.03.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823505
Portaria Nº 377/2022/GGP/dPG, de 30 de JUNHo de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. art. 8º, i, Viii da lei complementar nº 054/2006 
e art. 100 da lei complementar nº 80/1994. considerando o disposto no 
art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei 
complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, de 16 de 
novembro de 2021; considerando a PorTaria nº 076/2022/GaB/dPG, de 18 
de fevereiro de 2022; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico no 2022/816793; RESOLVE: Conceder gratificação de acumulação 
aos defensores Públicos, conforme tabela abaixo:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a)

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

arQUiSE
JoSÉ

fiGUEira
dE MElo

2ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

4ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

5% do
vencimento-

base, nos
termos do art.

3º da resolução
do cSdP nº 283,
de 16/11/2021.

de 26/04 a
30/05/2022

PaUla
MicHEllY
MElo dE
BriTo

1ª defensoria
Pública criminal

4ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

5% do
vencimento-

base, nos
termos do art.

3º da resolução
do cSdP nº 283,
de 16/11/2021.

de 26/04 a
30/05/2022

WalBErT
PaNToJa dE

BriTo

6ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

4ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

5% do
vencimento-

base, nos
termos do art.

3º da resolução
do cSdP nº 283,
de 16/11/2021.

de 26/04 a
30/05/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823522
Portaria Nº 379/2022/GGP/dPG, de 30 de JUNHo de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. art. 8º, i, Viii da lei complementar nº 054/2006 
e art. 100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no 
art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei 
complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, de 16 de 
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novembro de 2021; considerando a PorTaria nº 076/2022/GaB/dPG, de 18 
de fevereiro de 2022; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico no 2022/817232; RESOLVE: Conceder gratificação de acumulação 
às defensoras Públicas, conforme tabela abaixo:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a)

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

liSiaNNE
dE Sá rocHa

3ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

5ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

5% do
vencimento-

base, nos
termos do art.

4º da resolução
do cSdP nº 283,
de 16/11/2021.

de 14/06 a
23/06/2022

PaUla
MicHEllY
MElo dE
BriTo

1ª defensoria
Pública criminal

5ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

5% do
vencimento-

base, nos
termos do art.

4º da resolução
do cSdP nº 283,
de 16/11/2021.

de 14/06 a
23/06/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823534
Portaria Nº 378/2022/GGP/dPG, de 30 de JUNHo de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. art. 8º, i, Viii da lei complementar nº 054/2006 
e art. 100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no 
art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei 
complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, de 16 de 
novembro de 2021; considerando a PorTaria nº 076/2022/GaB/dPG, de 18 
de fevereiro de 2022; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico no 2022/816949; RESOLVE: Conceder gratificação de acumulação 
às defensoras Públicas, conforme tabela abaixo:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a)

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

liSiaNNE
dE Sá rocHa

3ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

6ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

5% do
vencimento-

base, nos
termos do art.

4º da resolução
do cSdP nº 283,
de 16/11/2021.

de 09/06 a
23/06/2022

PaUla
MicHEllY
MElo dE
BriTo

1ª defensoria
Pública criminal

6ª defensoria
Pública criminal
de ananindeua

5% do
vencimento-

base, nos
termos do art.

4º da resolução
do cSdP nº 283,
de 16/11/2021.

de 09/06 a
23/06/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823528
Portaria Nº 394/2022/GGP/dPG, de 04 de JULHo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006, c/c art. 13, da lei N° 8.107, de 19 de fevereiro de 
2015, rESolVE:
art. 1º lotar os servidores EdValdo da SilVa JaiME JUNior, id fun-
cional nº 57216362/1, aNa lUcia folHa dE alMEida, id funcional nº 
57202728/1, orlaNdo GUilHErME raMoS dE fiGUEirEdo, id funcional 
nº 5898364/1, MarcEl MorEira MoNTEiro, id funcional nº 57211188/2, 
GilBErTo QUEiroZ dE oliVEira, id funcional nº 57212380/3, JoSElMa 
BarBoSa cUNHa, id funcional nº 57211475/3 e roSilENE TEiXEira al-
VES, id funcional nº 57205267/3, na Gerência de Gestão de Pessoas, vin-
culados à Subunidade de Pagamentos de Pessoal.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823910
Portaria Nº 397/2022/GGP/dPG, de 04 de JULHo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando o art. 137, § 1º, alínea “a”, da 
lei nº 5.810/94 (regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Pará); 
considerando a instrução Normativa Nº 02/2022, que cria a Subunidade 
de Pagamentos de Pessoal; considerando a rotina e o volume de trabalho 
daquela subunidade, rESolVE:
CONCEDER Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 40% (qua-
renta por cento), incidente sobre o vencimento-base, a orlaNdo GUi-

lHErME raMoS dE fiGUEirEdo, id. funcional nº 5898364/1, MarcEl 
MorEira MoNTEiro, id. funcional nº 57211188/2, GilBErTo QUEiroZ 
dE oliVEira, id. funcional nº 57212380/3, a contar de 01.07.2022; e 
a JoSElMa BarBoSa cUNHa, id. funcional nº 57211475/3, a contar de 
01.09.2022; todos ocupantes do cargo de Técnicos de defensoria Pública 
a, lotados no Gerência de Gestão de Pessoas, vinculados à Subunidade de 
Pagamentos de Pessoal.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823918
Portaria Nº 396/2022/GGP/dPG, de 04 de JULHo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar nº 054, de 07 
de fevereiro de 2006, c/c art. 13, da lei N° 8.107, de 19 de fevereiro de 
2015, considerando o que consta no Processos administrativo Eletrônico nº 
2022/465788, rESolVE:
i – dispensar orlaNdo GUilHErME raMoS dE fiGUEirEdo, id funcional 
nº 5898364/ 1, ocupante do cargo de Técnico de defensoria Pública a, da 
Função Gratificada, padrão FG 2 – DP, a contar de 01.07.2022;
ii – dispensar MarcEl MorEira MoNTEiro, id funcional nº 57211188/2, 
ocupante do cargo de Técnico de Defensoria Pública A, da Função Gratifica-
da, padrão fG 2 – dP, a contar de 01.07.2022;
iii – dispensar GilBErTo QUEiroZ dE oliVEira, id funcional nº 
57212380/3, ocupante do cargo de Técnico de defensoria Pública a, da 
função, padrão fG 2 – dP, a contar de 01.07.2022;
iV - designar aNa lÚcia folHa dE alMEida, id. funcional nº 57202728/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para exercer função Gra-
tificada, padrão FG 2 – DP, a contar de 01.07.2022;
V – designar MarcoS cÉSar MoUra riBEiro, id funcional nº 57192708/2, 
ocupante do cargo de Técnico de defensoria Pública B, para exercer função 
Gratificada, padrão FG 2 – DP, a contar de 01.07.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823915
Portaria Nº 395/2022/GGP/dPG, de 04 de JULHo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006, c/c art. 13, da lei N° 8.107, de 19 de fevereiro de 
2015, rESolVE:
lotar MarcoS cÉSar MoUra riBEiro, id. funcional nº 57192708/2, ocu-
pante do cargo de Técnico de defensoria Pública B, no Núcleo de Execução 
Penal (NUdEP), a contar de 01.07.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823912

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº: 041/2021.
Processo N.º 2021/591127
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a cENTro BraSilEiro dE PESQUiSa EM aValiaÇÃo E SElEÇÃo E 
DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, associação civil sem fins lucra-
tivos, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.284.407/0001-53.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
o da ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido 
na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato firmado para mais 03 (três) 
meses, de 14/07/2022 a 14/10/2022, até a conclusão do concurso público 
com a homologação do seu resultado final.
daTa aSSiNaTUra: 04/07/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008458c
Gp Pará: 273623
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEiS da coNTraTada: 
adriaNa riGoN WESKa.
cPf/Mf: º 346.917.231-53.
claUdia MaffiNi GriBoSKi.
cPf/Mf: Nº 568.654.810-20.
ENDEREÇO DA EMPRESA: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, 
Ed. Sede cEBraSPE, caixa Postal Nº 4545, aSa NorTE, Brasília/df.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 823855
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 

sUPriMeNto de FUNdos

Portaria Processo LotaÇÃo sUPrido(a) FiNaLidade

eLeMeNto de desPesa

totaL ProGraMa de 
traBaLHo

data de 
eMissÃo 

da ordeM 
BaNcÁria

PraZo de 
aPLicaÇÃo

data PrestaÇÃo de 
coNtascoNsUMo  traNsPorte 

LocoMoÇÃo
Pessoa 
FÍsica

 Pessoa 
JUrÍdica

339030 339033 339036  339039

1031/2022 - da 2022/697093 NÚclEo cÍVEl/
faZENda

JoSÉ coUTiNHo 
da SilVa

dESPESaS EVEN-
TUaiS 0,00 0,00 770,00 0,00 770,00 03.091.1492.8633 08.06.2022 08.07.2022 23.07.2022

1069/2022 - da 2022/713553 SaliNÓPoliS
JacQUEliNE 
BaSToS loU-

rEiro

dESPESaS dE 
PEQUENo VUlTo 400,00 0,00 600,00 0,00 1.000,00 03.091.1492.8633 14.06.2022 13.08.2022 28.08.2022

1071/2022 - da 2022/724473 NaEca/BElÉM
carloS EdUar-
do BarroS da 

SilVa

dESPESaS EVEN-
TUaiS 0,00 0,00 0,00 1.190,00 1.190,00 03.091.1492.8633 14.06.2022 14.07.2022 29.07.2022

1099/2022 - da 2022/740236 SaNTErÉM ViNiciUS TolE-
do aUGUTo

dESPESaS EVEN-
TUaiS 1.500,00 1.200,00 1.000,00 0,00 3.700,00 03.091.1492.8633 21.06.2022 20.08.2022 04.09.2022

1154/2022 - da 2022/772894 rEdENÇÃo ViNiciUS SaN-
ToS raMoS

dESPESaS EVEN-
TUaiS 1.000,00 0,00 750,00 1.000,00 2.750,00 03.091.1492.8633 28.06.2022 27.08.2022 11.09.2022

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará – ordenadora de despesas 

Protocolo: 823650

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1172/2022 - da BeLÉM, 29/06/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/789460 de 23/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

EliNaldo oliVEira dE liMa GErENTE dE SErViÇoS 
GEraiS 761.334.352-91 dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira 5927307

ParTiciPar dE aÇÃo dE ci-
dadaNia EM cUMPriMENTo 

do PPa.
03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado: 
oriGEM dESTiNo PErÍodo QTdE
BElÉM ParaGoMiNaS 30/05 a 03/06/2022 4,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 823633
Portaria Nº 1167/2022 - da BeLÉM, 29/06/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/789460 de 23/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica
iZaBEla dE MElo PiMENTEl aSSESSora ESPEcial ii 330.749.252-72 caSa ciVil/BalcÃo dE dirEiToS 6113140

ParTiciPar dE aÇÃo dE ci-
dadaNia EM cUMPriMENTo 

do PPa.
03.091.1492.8730

fáBio da SilVa alMEida MoToriSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica 368.678.372-04 dirEToria adMiNiSTraTiVa 57234555

aNdrEZa PENa caValcaNTE aSSESSor i 878.422.112-72 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS 125049-3
cÉlio JUNior da SilVa GUiMarÃES TEc. dE dEfENSoria 394.435.312-91 NUGEM 5900062

diEGo JoSÉ BarroS TÉc. EM Ti dE dEfENSoria 
PÚBlica 779.692.432-15 NÚclEo dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 57201700

EdNa Maria fErrEira GoUVEa TEc. dE dEfENSoria 098.224.292-15 BalcÃo dE dirEiToS 466964
HElio da SilVa SaNToS JUNior SEcrETário dE NÚclEo 819.673.572-34 dEfENSoria PÚBlica/BalcÃo dE dirEiToS 5964875

JoSÉ alcioNE cordEiro dE SoUZa TEc. dE dEfENSoria a 585.191.222-72 NUdEcoN 57202467
JoSÉ NaZarENo MarQUES alVES PaPiloScoPiSTa 267.174.412-91 didEM/PolÍcia ciVil 5157129

KEllEN criSTiNa PaUla MarGalHo 
SaBaa SrUr SEcrETário lEGiSlaTiVo 782.868.912-87 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM/GaBiNETE 5005548

lEoNardo aUGUSTo MESQUiTa loPES aUXiliar adMiNiSTraTiVo 884.903.782-15 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS 125066-3
laÉrcio GEorGE alVES araNHa PaPiloScoPiSTa 038.412.002-49 PolÍcia ciVil/USiNa da PaZ 65730

lEoNardo NEVES SaNToS PaPiloScoPiSTa 631.212.712-53 PolÍcia ciVil/ SUPEriNTENdÊNcia ZoNa do 
SalGado 57192920

Moacir JorGE GoMES liMa PaPiloScoPiSTa 237.494.402-63 didEM/PolÍcia ciVil 70629
PaTricK dE SoUZa carValHo aSSiSTENTE dE iNforMáTica 889.938.762-15 SiScoM 57205330

PaUlo HENriQUE da SilVa aSSiS aUX. adMiNiSTraTiVo 947.764.582-68 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa iZaBEl 
do Pará 8415-7

rEiKo SaYUri YoKoSaWa carNEiro 
SilVa aSSESSora NiVEl i 840.146.872-87 dEfENSoria – corrEGEdoria 5931714

ValdiNEi carValHo dE aViZ MoToriSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica 373.145.802-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211726

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados:
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oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM ParaGoMiNaS E BaiÃo 30/05 a 05/06/2022 6,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 823624
Portaria Nº 1171/2022 - da BeLÉM, 29/06/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/789460 de 23/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias à servidora abaixo relacionada, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014. 

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
Matri-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

lacY SENa SiMÕES
aNaliSTa dE 
dEfENSoria

255.097.212-
00

dEfENSoria – NarE 5184541

ParTiciPar 
dE aÇÃo dE 
cidadaNia 
EM cUMPri-
MENTo do 

PPa.

03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM ParaGoMiNaS/Pa 30/05 a 02/06/2022 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 823619
Portaria 1201/2022-da,01/07/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor.fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de ParaGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, período 19/07/2022 a 20/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 823557
Portaria 1199/2022-da,01/07/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo SoUZa da SilVa, 
matrícula 5935437, objetivo rEaliZar JÚri, aTENdiMENTo ao PÚBlico 
E aNáliSE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, 
período 27/07/2022 a 29/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 823553
Portaria 1200/2022-da,01/07/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos Servidores VicTor aSSUNcao riBEiro, 
matrícula 5951021/2, cargo SEcrETario(a) dE NÚclEo do iNTErior, 
PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo 
MoToriSTa, objetivo aUXiliar dEfENSor.fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a ToMÉ-aÇU, período 27/07/2022 a 29/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 823555
Portaria 1196/2022-da,01/07/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a Servidora allaYNE PErEira dE aNdradE, matrícula 
5945975/3, cargo aSSESSora JUrÍdica, objetivo aUXiliar dEfENSor.
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 11/07/2022 a 12/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 823547
Portaria 1197/2022-da,01/07/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo 
ElUaN, matrícula 57227857, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico 
E aNáliSE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, 
período 04/07/2022 a 05/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 823548
Portaria 1198/2022-da,01/07/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor dErYcK aMaral da coSTa, matrícula 
59318292, cargo SEcrETario dE NÚclEo do iNTErior, objetivo aUXiliar 
dEfENSor NaS dEMaNdaS adiMiNiSTraTiVaS.fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a 
UliaNÓPoliS, período 04/07/2022 a 05/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 823550
Portaria 1202/2022-da,01/07/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo SoUZa da SilVa, 
matrícula 5935437, objetivo rEaliZar SESSÃo do TriBUNal do 
JÚri. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de ParaGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, período 19/07/2022 a 
20/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 823560

Portaria 1195/2022,01/07/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo 
ElUaN, matrícula 57227857, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico 
E aNáliSE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, 
período 11/07/2022 a 12/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 823537

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 386/2022-GGP-dPG, de 04 de JULHo de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 
54, de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/794657. 
rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo 
contínuo, a defensora Pública, daNiEllE SaNToS MaUES carValHo; id. 
funcional: 57227128/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2021), no período 
de 01/07/2022 a 30/07/2022 – 30 dias. 
Joao PaUlo carNEiro GoNcalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823655
Portaria Nº 385/2022-GGP-dPG, de 04 de JULHo de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro 
de 2006.  considerando o Processo nº 2022/824528. rESolVE: conceder 30 
(trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao defensor Público, 
WalBErT PaNToJa dE BriTo; id. funcional: 57174392/ 2, referente ao aquisitivo 
(2020/2021), no período de 01/07/2022 a 30/07/2022 – 30 dias. 
Joao PaUlo carNEiro GoNcalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823656

.

.

NorMa
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 02, de 04 de JULHo de 2022.
cria a Subunidade de Pagamentos de Pessoal da defensoria Pública do 
Estado do Pará, vinculada à Gerência de Gestão de Pessoas.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8º, i, Viii e Xi da lei complementar nº 54, de 07 
de fevereiro de 2006, tendo em vista o que consta nos Processos adminis-
trativos nº 2022/465788, 2022/573115 e 2022/675649; rESolVE:
art. 1º fica criada a Subunidade de Pagamentos de Pessoal, vinculada à 
Gerência de Gestão de Pessoas, composta pelos seguintes setores:
i - coordenação de Pagamentos;
ii - Setor de Gestão da folha;
III - Setor de Verificação e Conformidade;
iV - Setor de regras de Negócios.
art. 2º compete à coordenação de Pagamento de Pessoal:
i - coordenar, organizar e acompanhar as atividades inerentes ao suporte 
para gestão da folha de pagamento;
ii - auxiliar a Gerência de Gestão de Pessoas no desenvolvimento de es-
tudos, na elaboração de propostas e sugestões de adequação necessárias 
ao Sistema de Gestão integrada de recursos Humanos - SiGirH e outros 
Sistemas gerenciados pela Gerência, para fins de atendimento das exigên-
cias às normativas vigentes.
art. 3º compete ao Setor de Gestão de folha:
i - Gerenciar, organizar, executar e controlar as atividades de movimenta-
ção, quantitativo, lotação, afastamento e cadastro de pessoal;
ii - Gerenciar, executar e controlar, em conjuntos com as diretorias, as 
atividades de movimentações relativas à cessão interna e externa, acu-
mulação, remoção e dos afastamentos de pessoal, bem como proceder ao 
registro no Sistema de Gestão integrado de recursos Humanos - SiGirH;
iii - controlar, atualizar e emitir relatório referente ao quantitativo de 
cargos efetivos criados, ocupados, vagos e redistribuídos, bem como de 
cargos comissionados, funções gratificadas e servidores temporários, em 
conformidade com a legislação vigente e com a movimentação de pessoal;
iV - registrar atos relativos à exoneração a pedido e acumulação de cargo 
efetivo, registrando a vacância no SiGirH;
V - acompanhar os atos de nomeação e exoneração de cargos comissio-
nados e efetivos, publicados no Diário Oficial do Estado pelo Gabinete do 
defensor Público Geral e proceder às atualizações deles decorrentes, para 
efeito de controle do quantitativo de cargos no SiGirH;
Vi - Gerenciar, organizar, orientar e executar, o cadastro central dos servi-
dores, estagiários, em conformidade com a legislação vigente, do uso de 
tratamento de dados pessoais do servidor;
Vii - Promover e acompanhar anualmente à atualização dos dados cadas-
trais de servidores ativos e beneficiários;
Viii - auxiliar na garantia da segurança e a preservação das informações 
existentes e armazenadas em meios micrográficos, fornecendo informa-
ções para instruções processuais, em conformidade com a legislação vi-
gente, do uso de tratamento de dados pessoais do servidor;
iX - acompanhar a implementação das parametrizações de normas e pro-
cedimentos no SiGirH, sugerindo melhorias e customizações;
X - Proceder ao registro da averbação de tempo de serviço no Sistema 
de Gestão integrado de recursos Humanos, para efeito de concessão de 
adicional de tempo de serviço;
XI - Proceder ao registro no SIGIRH, dos atos de aposentadoria, para fins 
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da vacância, tendo como base as informações prestadas pelo instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV;
Xii - Efetuar as atividades de análise das contribuições sociais e patronais, 
efetuar as atividades de análise e relatórios para pagamento referentes ao 
reembolso da remuneração e respectivos encargos patronais de pessoal 
cedido de órgãos de outras esferas à defensoria, efetuar a conformidade 
contábil e elaborar a prestação de contas de pagamento de pessoal para 
encaminhamento ao Núcleo de controle interno, acompanhar a legislação 
relativa ao e-social e efetuar as atividades de envio de informações ao 
governo federal e comunicação à Gerência do Sistema para alteração de 
regras de negócios;
Xiii - realizar a conferência, transmissão e acompanhamento dos relató-
rios de pessoal aos órgãos federais (raiS, SEfiP, dirf, etc);
XiV - coordenar, organizar, acompanhar e operacionalizar a atividade de 
implementação do Sistema de Escrituração digital das obrigações fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas e aplicação das legislações vigentes;
XV - coordenar, organizar, acompanhar e operacionalizar a atividade de trans-
missão de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores, bem 
como à obtenção de informações que subsidiem o processamento das rotinas 
fiscais e previdenciárias da Defensoria, observado o uso de tratamento de 
dados pessoais do servidor, em consonância com a legislação vigente;
XVi - Executar procedimentos de ajuste mensais de descontos consignados 
facultativos na folha de pagamento; Gerenciar o banco de dados do Siste-
ma de controle de Margem consignável - ScMc e do SiGirH, referente às 
operações de consignações facultativas;
XVii - Propor e analisar procedimentos de aperfeiçoamento do ScMc den-
tro da política de funcionamento dos processos de consignação facultativa 
da defensoria, visando atender às necessidades das entidades consigna-
tárias e servidores.
Art. 4º Compete ao Setor de Verificação e Conformidade:
i - Gerenciar, organizar, auditar e acompanhar as atividades inerentes à 
gestão da folha de pagamento e das atividades de consignação, coorde-
nar, aferir e monitorar o processamento e execução do cálculo da folha 
de pagamento, com a emissão de relatórios para empenho, liquidação e 
pagamento de pessoal;
ii - auditar e proceder à conferência relativa à composição e emissão da 
folha de pagamento, inclusive a folha suplementar, quanto à eficiência e 
em conformidade com os aspectos normativos a que se sujeitam;
III - Apontar indícios de irregularidades verificados na folha de pagamento 
para a gerência de recursos humanos e encaminhar, se necessário, o setor de 
controle interno, os apontamentos de auditoria pendentes de regularização;
iV - acompanhar a evolução da folha de pagamento e avaliar as despesas 
com pessoal através de relatórios gerenciais;
V - Planejar, acompanhar e monitorar o processamento da folha de paga-
mento no Sistema de Gestão integrado de recursos Humanos - SiGirH, 
analisando consistências e controlando todas as etapas de sua execução;
VI - Analisar as repercussões financeiras relativas às concessões de direi-
tos, vantagens e benefícios dos servidores e membros;
Vii - acompanhar e implementar cálculos das parametrizações de normas e 
procedimentos no SiGirH, sugerindo melhorias e customizações. coordenar 
o processo de consignação em folha de pagamentos dos Servidores ativos;
Viii - Gerenciar, instruir e analisar os processos de credenciamento e ha-
bilitação das entidades consignatárias;
iX - atender os servidores e entidades consignatárias quanto aos procedi-
mentos que envolvam operações de consignação facultativa;
X - analisar e propor a revisão dos parâmetros do SiGirH referente aos 
descontos relativos às consignações facultativas.
art. 5º compete ao Setor de regras de Negócios:
i - Planejar, desenvolver, implantar, acompanhar, avaliar e controlar as 
ações que visem à operacionalização e ao aprimoramento das funcionali-
dades do Sistema integrado de Gestão de recursos Humanos – SiGirH;
ii - coordenar o SiGirH, garantindo segurança e privacidade no trata-
mento e operação de dados pessoais do servidor, acompanhar e aplicar as 
alterações vinculadas à legislação estadual, federal, previdenciária, fiscal 
e trabalhista, providenciando as alterações das tabelas, cargos e salários 
que atendam a previsão legal e dos procedimentos na folha de pagamento 
que afete diretamente as rotinas em funcionamento no SiGirH, conceituar 
novas rotinas e parâmetros de cadastro, alterações ou exclusões de proce-
dimentos com base na legislação em vigor;
III - Articular com os setores envolvidos, visando à definição dos novos 
procedimentos a serem adotados na operacionalização e aprimoramento 
das funcionalidades do SiGirH;
iV - acompanhar junto à Empresa detentora do sistema - Techne e o NTi 
da defensoria, a disponibilização de novas aplicações a serem desenvol-
vidas, implantadas ou customizadas no banco de produção do sistema, 
assegurando segurança e privacidade no tratamento e operação de dados 
pessoais do servidor, com vistas ao atendimento da legislação vigente ou a 
decisões administrativas da defensoria;
V - acompanhar, em conjunto com o Núcleo de Tecnologia da informação, a 
melhoria da infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do 
SiGirH e demais sistemas integrados, preservando a proteção de dados pes-
soais, conforme estabelecido a lei Geral de Proteção de dados do Servidor;
Vi - Proceder à integração de dados do SiGirH a outros Sistemas corpora-
tivos da defensoria, assegurando a proteção de dados pessoais, conforme 
estabelecido a lei Geral de Proteção de dados do Servidor; disponibilizar e 
gerenciar o acesso dos usuários ao SiGirH;
Vii - realizar orientações aos usuários sobre os novos procedimentos do siste-
ma de operacionalização e do aprimoramento das funcionalidades do SiGirH;
Viii - implementar o processo de criação e extinção de setores e tabelas 
de vencimento/referências salariais no SiGrH;
IX - Manter atualizadas as tabelas gerais e auxiliares de informações finan-
ceiras que afetam o resultado da folha de pagamento;

X - fornecer relatórios sintéticos e analíticos sobre os diversos módulos 
do SiGirH;
Xi - fornecer dados referentes à folha de pagamento e comprovação de 
rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte para o Portal 
da Transparência e sítios oficiais da Defensoria;
XII - Extrair informações cadastrais e financeiras do pessoal ativo, a fim de 
gerar arquivos de créditos da folha de Pagamento para o Banco do Estado 
do Pará e para o Sistema de controle de Margem consignável;
Xiii - acompanhar, sistematicamente, as mudanças gerais da legislação 
estadual, federal, previdenciária, fiscal e trabalhista que afete diretamente 
a folha de pagamento.
art. 6º Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823908

.

.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 39, de 01 de JULHo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/725773; rESolVE:
i- Exonerar MilKa aBrEU NaUar, id funcional nº 5889344, do cargo em 
comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, código daS-dEf-PUB, 
a contar de 01.06.2022.
ii- Nomear TaciaNa PaNToJa rEZENdE, oaB/Pa nº 32.060, para exercer 
o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, código 
daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo Metropolitano de Benevides, a contar de 
01.07.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823609
ato Nº 40, de 04 de JULHo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/799452; rESolVE:
i- Nomear rafaEla criSTiNa BErGH PErEira, oaB/Pa nº 11.809, para 
exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, 
código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo Metropolitano de ananindeua, a 
contar de 01.07.2022.
ii- Nomear SiMoNE KaroliNE lUZ da SilVa, oaB/Pa nº 33.708, para 
exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, 
código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo Metropolitano de ananindeua, a 
contar de 01.07.2022.
iii- Nomear PaUlo VicTor PirES GoMES, cPf nº 847.671.892-68, para 
exercer o cargo em comissão de aSSESSor TÉcNico dE dEfENSoria, 
código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo de Tecnologia da informação - NTi, 
a contar de 01.07.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 823866

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas 
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.771, de 28 de JUNHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, inciso XXXiV, do ato nº 63, de 17 de de-
zembro de 2012 – regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará;
rESolVE:
SUBSTiTUir o servidor NoaH GaBriEl dE caSTro da SilVa (auxiliar 
Técnico controle Externo – administrativo – matrícula nº 0101737), pela 
servidora MariÚcia dE fáTiMa SaNToS diaS dE lacErda (assessora 
Técnico de controle Externo – matrícula nº 3213781), no comitê Ges-
tor de Produtividade (cGPro), como Membro Suplente, representante da 
coordenadoria de desenvolvimento de competências - cdc, a contar de 
06/06/2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 823724
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.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.778, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 489/2022, de 
15-06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010778/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TadEU WaNdErlEY da SilVa, analista auxiliar de controle 
externo, matrícula nº 0100054, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 13 a 15-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823734
Portaria Nº 38.779, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 490/2022, de 
15-06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010782/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa JUlia lEÃo colarES, assessor Técnico, ma-
trícula nº 0101320, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 13 a 15-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823746
Portaria Nº 38.791, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr licença para tratamento de saúde aos servidores abaixo rela-
cionados, e conformidade com o artigo 81 da lei nº 5.810/94:

servidor Matrícula cargo Período
alicE SoUSa MoTa 0101670 TcE-ca-401 13 e 24-05-2022

aNa criSTiNa SidriM fraNco 0695394 TcE-cT-603 06 e 11-05-2022
aNa lidia fErrEira GoMES 0695505 TcE-cT-601 06-05-2022

aNGEla Maria caMPoS carMoNa 0100021 TcE-cT-603 12-05 E 13-05 -2022
BrUNo loBaTo cardoSo 0101501 TcE-cT-603 23-05-2022

carla lEdo rEiS 0101473 TcE-cT-607 27-05-2022
clEYcE daS GracaS cUNHa dE SoUZa 0100441 TcE-cTi-404 12-05-2022

dUrVal doS SaNToS SilVa 0100361 TcE-co-301 05-05-2022
EdilETE dE alMEida fErNaNdES 0616230 TcE-cT-603 10-05 a 11-05-2022

EMaNUElla roSYaNE dUarTE cErQUEira 0101525 TcE-cT-607 10-05-2022
faBio rEiS SiZo NaSciMENTo 0101134 TcE-ca-402 30-05 a 31-05-2022
fErNaNda PiNHEiro PaNToJa 0101476 TcE-cT-603 04-05-2022
GiSElE MoUra dE QUEiroZ 0100866 TcE-cT-603 16-05 a 17-05-2022

iracEMa TorrES SilVa 0100031 TcE-ca-401 20-05-2022
JESSiKa caroliNE SoUZa coSTa 0101101 TcE-cT-603 20-05-2022

JoSE daNiEl QUEiroZ BriTo 0101052 TcE-cT-603 20-05-2022
JoSE MaUrÍcio dE liMa filHo             0178668 TcE-cTi-404 20-05-2022
JoSÉ rodriGo SaNTaNa PiNHo 0101084 TcE-cT-603 16-05-2022

JUllY clEia oliVEira MoUTiNHo 0101663 TcE-cT-603 09-05-2022
KlEBEr roBErTo MoNTEiro dE SoUZa 0695599 TcE-cT-603 26-05-2022

lariSSa Maia PiNHEiro ElUaN 0101542 TcE-cT-603 10-05-2022
lUiS carloS dE QUadroS doS rEiS 0101089 TcE-ca-402 05-05 a 06-05-2022

MarcElo faBio da SilVa araNHa 0100366 TcE-cT-603 11-05-2022
Maria criSTiNa PiNa GalVÃo MaUÉS 0695483 TcE-cT-601 26-05 e 27-05-2022

Maria daS GraÇaS fEliZ daNTaS 0179108 TcE-cTi-404 10-05-2022
Maria THErESa calado loPES                  0100334 TcE-co-301 27-05-2022

NaZarÉ oliVEira araÚJo 0580090 TcE-cT-603 10-05-2022
oriaNa do ValE BiTar 0695491 TcE-ca-401 09-05 e 25-05-2022

orlaNdo cHriSTiaNo PErEira PaES 0101785 TcE-cT-607 25-05 a 26-05-2022
PaUlo SÉrGio SaNToS MElo 0179310 TcE-cTi-404 02-05-2022

PriMÊNia SUElENa NUNES cHaMa 0612782 TcE-cT-603 02-05 a 03-05-2022
raiMUNdo daNiEl da SilVa cUNHa 0101665 TcE-cT-603 23-05-2022

raPHaEl BorGES rEiS E SilVa 0101099 TcE-Tc-603 12-05 a 13-05-2022
riTa SUElY alMEida dE alMEida            0100052 TcE-co-303 16-05-2022

roGÉrio dE aSSiS TEiXEira 0101682 TcE-cT-603 06-05-2022
rUTH HElENa dElGado BaSToS 0695408 TcE-cT-603 30-05-2022

SaNdra GoMES fErrEira 0178579 TcE-cT-601 30-05-2022
SilVia HElENa PESSoa BaNdEira 0100457 TcE-cTi-404 30-05-2022

SoNia aBrEU da SilVa EliaS 0100347 TcE-cTi-404 12-05-2022
WalBEr da coNcEiÇÃo fErrEira  0100465 TcE-cT-603 02-05-2022

Walda BETHaNia dE MoraES PiNTo 0101059 TcE-cT-603 18-05-2022
WaldEci rodriGUES doS SaNToS       0100431 TcE-cTi-404 25-05-2022

alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
 Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823674

Portaria Nº 38.789, de 04 de JULHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 504/2022, de 22-
06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010932/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS aUGUSTo fErrEira Maia, agente au-
xiliar de Serviços administrativos, matrícula nº 0179531, 01 (um) dia 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 20-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823806
Portaria Nº 38.783, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 498/2022, de 
21-06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010871/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa Maria da MoTTa Garcia, auxiliar Técnico 
de  controle Externo administrativo, matrícula nº 0100298, 01 (um) dia 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 15-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823771
Portaria Nº 38.784, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 499/2022, de 
21-06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010873/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora criSTiaNE dUTra ValE, assessor Técnico, ma-
trícula nº 0100950, 08 (oito) dias de licença em prorrogação para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no período 
de 13 a 20-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823776
Portaria Nº 38.787, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 502/2022, de 21-
06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010877/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor NEliValdo coSTa da SilVa, assessor de comuni-
cação e relações Públicas, matrícula nº 0100968, 03 (três) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 13 a  15-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823790
Portaria Nº 38.786, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 501/2022, de 
21-06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010875/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor caUÊ MarQUES MaGalHÃES, auxiliar Técnico de 
controle Externo administrativo, matrícula     nº 0101776, 04 (quatro) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei  nº 
5.810/94, no período de 17 a  20-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823784
Portaria Nº 38.782, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 497/2022, de 20-
06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010868/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor orlaNdo fariaS raBElo filHo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101201, 01 (um) dia de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 
10-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823766
Portaria Nº 38.781, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 495/2022, de 
20-06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010865/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor caio BoUTH cHaMiÉ, assessor administrativo, 
matrícula nº 0100653, 05 (cinco) dias de licença para acompanhar pessoa 
da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no período de 06 
a 10-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823755
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Portaria Nº 38.780, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE   nº 494/2022, de 
20-06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010851/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aUrEa MaUra araÚJo BraNdÃo da coSTa, au-
ditor de controle Externo, matrícula nº 0101532, 12 (doze) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 08 a 19-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823750
Portaria Nº 38.785, de 30 de JUNHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 500/2022, de 21-
06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010874/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JorGE lUiZ cordEiro dE oliVEira, assistente de 
conselheiro, matrícula nº 0101094, 01 (um) dia de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei  nº 5.810/94, no dia 15-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823799
Portaria Nº 38.788, de 04 de JULHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 503/2022, de 22-
06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010931/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria caroliNa fErrEira raMEiro, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101075, 04 (quatro) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 21 a 24-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823804
Portaria Nº 38.790, de 04 de JULHo 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 505/2022, de 22-
06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 010935/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à  servidora riTa SUElY alMEida dE alMEida, agente au-
xiliar de Serviços administrativos, matrícula nº 0100052, 03 (três) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei  nº 
5.810/94, no período de 22 a 24-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 823809
.

errata
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
errata
N° Publicação DOE: 35.026 de 29/06/2022
onde se lê: Torino informática ltda. cNPJ: nº 03.619.767/0005-15 rua 
angelina Parolina Zocca,82 Santa rosalia, cidade: Sorocaba, Uf: SP cEP: 
18090090
Leia-se: Torino informática ltda. cNPJ nº 03.619.767/0005-15 Endereço: 
av 600, S/N - Quadra 15, Módulo 10 - Setor industrial - TiMS - Serra - ES

Protocolo: 823898
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 38.794, de 04 de JULHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 023/2022 da cSa, protocolizado sob o 
Expediente nº 011747/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos à servidora claUdia adriaNa MEN-
dES SaNToS, coordenadora de Suprimento e almoxarifado, matrícula nº 
0101180, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039
Programa de Trabalho: 01032112262670000 - operacionalização das 
ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará,
em 04 de julho de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 823911

.

oUtras MatÉrias
.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Sessão do 
dia 31 de maio de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 63.046
(Processo tc/520080/2019)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente:   Sra. lUZiaNE craVo SilVa, ex-diretora do 6º cENTro rE-
GioNal dE ProTEÇÃo Social dE BarcarENa
decisão recorrida: acórdão nº. 58.702, de 02.04.2019
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato 63, de 17/12/2012 do riTcE-Pa, conhecer do recurso 
de reconsideração interposto pela Sra. lUZiaNE craVo SilVa, ex-diretora 
do 6º cENTro rEGioNal dE ProTEÇÃo Social dE BarcarENa e, no 
mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a decisão consubs-
tanciada no acórdão TcE/Pa nº. 58.702/2019.
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 104/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, em cumprimento ao dis-
posto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de contas do Esta-
do do Pará, comunico o Senhor ETEValdo JoSÉ ModESTo PaiXÃo, (cPf 
***.645.952-**), diretor do 3º crS-castanhal à época, para que, no pra-
zo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de jus-
tificativas nos autos do Processo n° 501356/2015, que trata da Prestação 
de contas do 3° cENTro rEGioNal dE SaÚdE - caSTaNHal, referente ao 
Exercício de 2014, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “Por-
Tal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://
portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 105/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, em cumprimento ao dis-
posto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de contas do Esta-
do do Pará, comunico o Senhor ETEValdo JoSÉ ModESTo PaiXÃo, (cPf 
***.645.952-**), diretor do 3º crS-castanhal à época, para que, no pra-
zo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de jus-
tificativas nos autos do Processo n° 504530/2014, que trata da Prestação 
de contas do 3° cENTro rEGioNal dE SaÚdE - caSTaNHal, referente ao 
Exercício de 2013, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “Por-
Tal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://
portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo doe - Nº 46/2022
de ordem da Excelentíssima conselheira Substituta, MilENE diaS da 
cUNHa, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o Senhor 
SaUlo BarBoSa dE SoUZa (cPf: ***.384.601-**), servidor da SUSiPE, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. Tc/503011/2020, que trata da denúncia 
sobre acumulação indevida de cargos públicos, o qual poderá ser consul-
tado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no 
endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo doe - Nº 47/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEiXEira, 
em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o Senhor ricardo 
VicENTE MarQUES, (cPf: ***.250.372-**), Sócio da ProaM, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente defesa nos au-
tos do Processo nº. Tc/519558/2020, que trata da representação tendo como 
objeto a contratação de serviços de alimentação para pessoa em situação de 
rua, abrigadas no Estádio do Mangueirão e Mangueirinho em decorrência da 
Pandemia por corona Vírus/coVid 19 - SEaSTEr, o qual poderá ser con-
sultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no 
endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
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citaÇÃo doe - Nº 48/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEiXEi-
ra, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o Senhor 
MarcElo VicENTE MarQUES, (cPf: ***.602.562-**), Secretário da SE-
aSTEr, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, 
apresente defesa nos autos do Processo nº. Tc/519558/2020, que trata da 
representação tendo como objeto a contratação de serviços de alimenta-
ção para pessoa em situação de rua, abrigadas no Estádio do Mangueirão 
e Mangueirinho em decorrência da Pandemia por corona Vírus/coVid 19 
- SEaSTEr, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal do 
JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://portaljuris-
dicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo doe - Nº 49/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEiXEi-
ra, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o Senhor 
dENNiS alEXaNdrE WaNdErlEY coElHo ViaNNa, (cPf: ***.974.802-
**), coordenador do NUJUr da SEaSTEr, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Processo 
nº. Tc/519558/2020, que trata da representação tendo como objeto a 
contratação de serviços de alimentação para pessoa em situação de rua, 
abrigadas no Estádio do Mangueirão e Mangueirinho em decorrência da 
Pandemia por corona Vírus/coVid 19 - SEaSTEr, o qual poderá ser con-
sultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, 
no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo doe - Nº 50/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento inter-
no do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o 
cENTro coMUNiTário dE cUPUaÇÚ, (cNPJ: 34.823.187/0001-45), na 
pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Processo n°. 
513060/2013, que trata da Tomada de contas instaurada nesse centro, 
referente ao convênio SEcUlT Nº 064/2007, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no ende-
reço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 106/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, EdValdo SoUZa, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de 
contas do Estado do Pará, comunico a Senhora MadalENa HoffMaNN, 
(cPf: ***.740.051-**), Prefeita à  época, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos 
autos do Processo n° Tc/514180/2010, que trata da Prestação de contas 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo ProGrESSo, referente ao convênio 
SEdUc Nº. 561/2009 e termo aditivo, o qual poderá ser consultado me-
diante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço 
eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 823821

..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas do estado do ParÁ

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 318/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, em exercício, no uso 
das atribuições delegadas pela PorTaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Bruno Cunha Weyne, 
datado de 30/06/2022 (Protocolo PaE nº 2022/829432) e os termos da 
resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor BrUNo cUNHa WEYNE, ocupante do cargo 
em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 200207, 13 (treze) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 01/07/2020 a 30/06/2021, para 
o período de 01 a 13/08/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 04 de julho de 2022.
BrUNo aNToNY daNTaS dE VEiGa caBral
Secretário, em exercício

Protocolo: 823767
..

MiNistÉrio PÚBLico 
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3536/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 114377/2022, 
cujo objeto é o registro de Preços para a aquisição de materiais de hi-
giene e limpeza, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal 
nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 
6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, 
e no impedimento desta, o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 1º 
Suplente, e o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, 
devendo atuar como membro da Equipe de apoio a servidora GorETH 
rocHa BorBa coSTa e, no seu impedimento, cÉlia Maria dE MoUra 
BRITO, para análise técnica das propostas e da documentação de qualifi-
cação técnica, e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS 
e, no seu impedimento, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-
contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 04 de julho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 823904
Portaria Nº 3550/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
ddESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodriGUES dE 
SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 101629/2022, 
cujo objeto é a prestação de serviços continuados de manutenções preventiva 
e corretiva, incluindo o fornecimento e emprego de peças, componentes 
e insumos, sem ônus para este Órgão Ministerial do Sistema de controle 
de acesso (catracas, coletores de digital e fechaduras eletromagnéticas) 
e serviço de Suporte Técnico das licenças de catracas e administração de 
PorTaria e outros materiais necessários à execução dos serviços, de acordo 
com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 
13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, 
de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no 
impedimento deste, o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 1º 
Suplente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª Suplente, devendo atuar 
como membro da Equipe de apoio o servidor EMaNoEl JorGE TEiXEira 
alVES e, no seu impedimento, BiaNca dE liMa carValHo, para análise 
técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a 
servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, 
aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-contadores, para análise da 
documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 04 de julho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 823901
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: convite
Número: 009/2022.
objeto: reforma do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministé-
rio Público do Estado do Pará (Gabinete do PGJ, Sala de repouso, Sala da 
Chefia de Gabinete e Salão Nobre), no município de Belém/PA.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, ati-
vidade de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 
as 14:00 horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pen-
drive ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: auditório (Sala de múltiplo uso) da Promotoria de Justi-
ça da infância e Juventude do MPE, situado à rua Ângelo custódio, 85, 1º 
andar, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 13/07/2022.
credenciamento: 09:30h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento: atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais
Elemento de despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica
fonte: 0101 - recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior.

Protocolo: 823788

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0513/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 101328/2022,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao Promotor de Justiça JoSÉ rUi dE alMEida BarBoSa 30 
(trinta) dias de férias, referentes ao 1º período do exercício 2021/2022, e 
aUToriZar o gozo no período de 5/7 a 3/8/2022. 
ii - coNcEdEr ao Promotor de Justiça JoSÉ rUi dE alMEida BarBoSa 30 
(trinta) dias de férias, referentes ao 2º período do exercício 2021/2022, e 
aUToriZar o gozo no período de 10/12/2022 a 8/1/2023.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
recife-PE, 13 de junho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0514/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 133666/2022, 
r E S o l V E:
coNcEdEr ao Promotor de Justiça EVaNdro dE aGUiar riBEiro 30 
(trinta) dias de férias, referentes ao 2º período do exercício 2012/2013, e 
aUToriZar o gozo no período de 12/12/2021 a 10/1/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
recife-PE, 13 de junho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 823521

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 3524/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 013919-031/2021,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça adlEEr 
caldEraro SiroTHEaU, para atuar na supramencionada Notícia de fato 
podendo praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, 
inclusive investigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, do-
cumentos, expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para 
colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas 
e apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, inter-
por e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua 
fase final, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes 
envolvidas, conforme o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 01 de julho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 823688
ato Nº 147/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000656-110/2013
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 

por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada clUBE doS dE-
ficiENTES fÍSicoS do Pará – all STar, cNPJ nº 04.287.829/0001-78, 
referentes ao ano-calendário 2012.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 28 de junho de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 823620
ato Nº 148/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000803-110/2015
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E aS-
SociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prer-
rogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, 
arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, 
todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, 
aProVa as contas da entidade denominada iNSTiTUTo MariNa aNdradE, 
cNPJ nº 06.889.754/0001-20, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 28 de junho de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 823621
ato Nº 149/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000900-110/2015
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E aSSo-
ciaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prerroga-
tivas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, arts. 
66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, todos do 
ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, aProVa as 
contas da entidade denominada ProMoÇÃo MiSSioNária da Vida E da PaZ 
- ProVPaZ, cNPJ nº 03.480.208/0001-43, referentes ao ano-calendário 2011.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 28 de junho de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 823622
ato Nº 150/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000884-110/2015
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo 
folclÓrica E cUlTUral coliBri oUTEiro, cNPJ nº 10.265.652/0001-
01, referentes ao ano-calendário 2011.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 28 de junho de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 823623
ato Nº 146/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000866-110/2015
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segun-
do c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/
cGMP, por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada iNSTiTU-
To dE dEfESa doS SErVidorES PÚBlicoS E do cidadÃo - idc, cNPJ 
nº 09.033.427/0001-60, referentes ao ano-calendário 2011.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 28 de junho de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 823618
ato Nº 152/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 002247-110/2014
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segun-
do c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/
cGMP, por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada aSSocia-
ÇÃo dE PaiS E aMiGoS doS EXcEPcioNaiS dE BElÉM - aPaE, cNPJ nº 
04.975.561/0001-67, referentes ao ano-calendário 2009.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 28 de junho de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 823634
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ato Nº 151/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 002486-110/2014
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada iNSTiTUiÇÃo 
carUaNaS do MaraJÓ cUlTUra E EcoloGia, cNPJ nº 06.039.266/0001-
24, referentes ao ano-calendário 2013.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 28 de junho de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 823626
editaL Nº 007/2022-MP/PJi
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através da Promotora de 
Justiça de inhangapi – dra . TaTiaNa fErrEira GraNHEN, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 000159-099/2021 
- PorTaria 007/2022-MP/PJi, que se encontra a disposição na sede da 
Promotoria de Justiça de inhangapi, localizada na avenida São Vicente, 42 – 
centro – inhangapi - cEP 68.770-000, Estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto:instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, no sen-
tido de acompanhar o fornecimento de energia pela empresa Equatorial 
Energia para as comunidades do cariru e arajó, nos termos da lei.
inhangapi(Pa), 28 de junho de 2022.
TaTiaNa f. GraNHEN
Promotora de Justiça Titular de inhangapi

Protocolo: 823602
ato Nº 145/2022 – 1ªPJtFPaisFrJe
aProVaÇÃo das coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000601-110/2013
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada iNSTiTUTo doM 
BoSco, cNPJ nº 04.203.352/0001-03, referentes ao ano-calendário 2012.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 28 de junho de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 823615
editaL Nº 006/2022-MP/PJi
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através da Promotora de 
Justiça de inhangapi – dra . TaTiaNa fErrEira GraNHEN, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 000148-099/2022 
- PorTaria 006/2022-MP/PJi, que se encontra a disposição na sede da 
Promotoria de Justiça de inhangapi, localizada na avenida São Vicente, 42 – 
centro – inhangapi - cEP 68.770-000, Estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto:instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, no sen-
tido de que a adolescente N.r.r., seja retirada da situação de risco, face à 
Proteção integral e Prioridade absoluta, nos termos da lei.
inhangapi(Pa), 28 de junho de 2022.
TaTiaNa f. GraNHEN
Promotora de Justiça Titular de inhangapi

Protocolo: 823599
editaL Nº 005/2022-MP/PJi
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através da Promotora de 
Justiça de inhangapi – dra . TaTiaNa fErrEira GraNHEN, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 000035-099/2022 
- PorTaria 005/2022-MP/PJi, que se encontra a disposição na sede da 
Promotoria de Justiça de inhangapi, localizada na avenida São Vicente, 42 – 
centro – inhangapi - cEP 68.770-000, Estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto:instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, no sen-
tido de que a jovem M. S. das N., tenha assegurado o seu direito legal a 
ser acompanhada nas aulas por profissional de apoio, nos termos da lei.
inhangapi(Pa), 28 de junho de 2022.
TaTiaNa f. GraNHEN
Promotora de Justiça Titular de inhangapi

Protocolo: 823595
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 023/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP 
nº 000014-152/2022, a qual a Sra. oneide Sousa visava solicitar providências 
para receber as diárias do Tfd e autorização de acompanhante.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823575

editaL de arQUiVaMeNto Nº. 035/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000478-152/2022, que visava apurar denúncia de irre-
gularidades no desembarque de cargas na extensão da orla da cidade de 
almeirim, descumprindo o decreto Municipal 284/2021.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823551
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 034/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP 
nº 000443-152/2021, que visava apurar denúncia registrada através do dis-
que 100 acerca de maus tratos a adolescente d.V. por parte de sua genitora.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823546
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 01/2022-MP/1ªPJi.
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pela dra. ociralva de Souza farias Tabosa, Promotora de Justiça, respon-
dendo pela 1ª PJ de itaituba, e pelo dr. Ítalo costa dias, Promotor de 
Justiça, Titular da 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, no bojo do Pro-
cedimento administrativo de SiMP nº 002243-922/2022, torna pública a 
presente recomendação, visando o respeito aos interesses, direitos e bens 
cuja defesa lhe cabe promover.
rEcoMENdaÇÃo Nº 01/2022-MP/1ªPJi.
oriGEM: 1ª Promotoria de Justiça de itaituba.
oBJETiVo/fiNalidadE: recomendar à faculdade de itaituba-fai que 
apresente, no prazo de 30 dias, cronograma de programa de prevenção 
à discriminação racial, intolerância religiosa e violência de gênero, com 
implementação a ser iniciada no ano de 2022.
dESTiNaTário (S): faculdade de itaituba - fai.
Promotores de Justiça:
ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa, respondendo pela 1ª Promotoria 
de Justiça de itaituba/Pa;
ÍTalo coSTa diaS, Titular da 3ª Promotoria de Justiça de itaituba

Protocolo: 823717
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 028/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de 
fato SiMP nº 000377-157/2022, acerca de providências para emissão de 
2ª via de certidão de Nascimento de a.G.P.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823455
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 030/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000557-152/2021, acerca de providências para conseguir 
agilizar liberação de leito para atender a paciente d.P.Q.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823471
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 029/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao dis-
posto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no 
prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 
000455-152/2022, acerca da situação de vulnerabilidade da criança a.r.f.P.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823463
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 031/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justiça que 
abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto 
no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do Ministério 
Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos possam interessar, 
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inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) 
dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 000998-152/2020, 
acerca de omissão na guarda ou condução de animal (cachorro).
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823483
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 032/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000020-152/2022, acerca de providências para conseguir 
agilizar agendamento de exame de espirometria para a paciente l.a.l.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823488
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 027/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de 
fato SiMP nº 000533-152/2021, acerca de providências no agendamento 
de cirurgia uterina da paciente o.G.M.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823433
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 022/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de 
fato SiMP nº 000311-152/2022, a qual visava solicitar providências face a 
negativa do diretor da Escola em realizar a mudança de turno de aula de 
ludmilla araújo Batista, da manhã para o turno da noite.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823408
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 024/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justiça que 
abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto 
no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do Ministério 
Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos possam interessar, 
inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) 
dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 000011-152/2022, a 
qual visava o ressarcimento no valor de r$ 600,00(seiscentos reais) referente ao 
custeio de passagens fluviais para atender paciente menor de idade, com dificul-
dade de locomoção em decorrência de patologia cid G40.8+f84.9.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823417
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 026/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de 
fato SiMP nº 000171-152/2022, a qual visava providências face ao des-
cumprimento da lei municipal n° 1.291/2015 que regulamenta o horário de 
funcionamento de bares na cidade de almeirim.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823423
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 025/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP 
nº 000345-152/2022, a qual visava providências face a falta de medicamen-
to controlado ViGaBaTriNa 500mg, para atender paciente menor de idade, 
portadora de síndrome de West sintomática+esclerose tuberosa(quadro to-
mográfico típico) neuroectodermatose congênia- CID F84-0 + G40-4.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823420

editaL de arQUiVaMeNto Nº. 021/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de 
fato SiMP nº 000087-152/2022, a qual visava solicitar informações acerca 
do Bo n° 00143-2021.101528-6 registrado pelo Sr. izequias Batista na 
delegacia de Polícia de almeirim referente a omissão e negligência médica 
durante procedimento cirúrgico no Hospital regional de Santarém.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823394
Portaria Nº 3515/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 002602-009/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça Har-
riSoN HENriQUE da cUNHa BEZErra, para atuar na supramencionada 
Notícia de fato podendo praticar todas as medidas necessárias e cabíveis 
a sua instrução, inclusive investigar, requisitar diligências, informações, 
exames, perícias, documentos, expedir notificações e intimações, reali-
zar audiências, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, 
requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas 
autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, com a 
propositura de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos 
os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 01 de julho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 823393
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 033/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000335-152/2021, que visava apurar a conduta de Policial 
Militar durante abordagem policial ao adolescente a.c.S.S.
almeirim-Pa, 27 de Junho de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 823531
eXtrato de Portaria Nº 04/2022-MP/1ªPJi
a 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art.3º. § 1º da rESolUÇÃo Nº 
181/2017-cNMP, torna pública a instauração do Procedimento administra-
tivo - SiMP nº 002243-922/2022-MP/1ª PJi, que se encontra à disposição 
na 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova de Santana, 
384, bairro centro, cEP. 68180-030 - itaituba – Pará - fone: (93) 3518-
2123/3518-3099.
PorTaria nº 04/2022-MP/1ªPJi
interessados:
Polo ativo: 1ª Promotoria de Justiça de itaituba;
Polo Passivo: faculdade de itaituba – fai.
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem por finalidade, 
acompanhar as políticas públicas no tocante as medidas públicas ao com-
bate ao racismo, à intolerância religiosa e violência de gênero (homofobia, 
transfobia, lesbofobia), entre outros, dentro da comunidade lGBTQia+; 
eficácia do Estatuto Nacional da Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 20 de 
julho de 2010) e da lei Estadual nº 9.341/2021.
ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa - Promotor de Justiça
ÍTalo coSTa diaS – Promotor de Justiça.

Protocolo: 823756
eXtrato de Portaria Nº 03/2022-MP/1ªPJi
a 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art.3º. § 1º da rESolUÇÃo Nº 
181/2017-cNMP, torna pública a instauração do Procedimento administra-
tivo - SiMP nº 002023-922/2022-MP/1ª PJi, que se encontra à disposição 
na 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova de Santana, 
384, bairro centro, cEP. 68180-030 - itaituba – Pará - fone: (93) 3518-
2123/3518-3099.
PorTaria nº 03/2022-MP/1ªPJi
interessados: 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE iTaiTUBa
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem por finalidade, 
acompanhar o Plano de atuação da 1ª Promotoria criminal de itaituba do 
biênio 2022/2023, que o seu objetivo é “implantar um Núcleo de Monito-
ramento de Penas e Medidas alternativas no Município de itaituba, com 
o fim de informar a população sobre a importância das medidas, penas e 
prestações sociais alternativas, estimulando a conscientização popular e 
auxiliando o Poder Judiciário na aplicação de tais medidas, oferecendo ao 
reeducando uma chance real de reinserção social”.
ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa - Promotor de Justiça

Protocolo: 823893
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MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas dos MUNicÍPios 
do estado do ParÁ

.

Portaria

Portaria N° 061/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 160, i, “c” 
da lei nº 5.810/94 e de acordo com o processo nº 4819/2022,
rESolVE:
i - conceder à servidora carla GraZiEllE da SilVa MEllo – cargo: as-
sessor Especial ii, o auxílio natalidade correspondente ao valor do salário 
mínimo vigente. 
ii - rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Belém, 08 de junho de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria N° 062/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o processo 
nº 4827/2022,
rESolVE:
i - reconhecer e conceder à Procuradora EliSaBETH MaSSoUd SalaME 
da SilVa, 60 (sessenta) dias da licença prêmio referente ao período aqui-
sitivo 2017/2020.
ii - rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Belém, 08 de junho de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria N° 063/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor riVaNdro BaTiSTa doS 
SaNToS - cPf: 075.313.994-40, no valor de r$ 3.500,00 (três mil e qui-
nhentos reais) para as despesas de pronto pagamento do órgão (exercício 
financeiro de 2022), obedecendo a seguinte classificação orçamentária: 
01.122.1495.8766.339039 (Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) - Va-
lor: r$500,00 (quinhentos reais)
01.122.1495.8766.339030 (compra de Material de consumo) - Valor: 
r$3.000,00(três mil reais)
ToTal: r$3.500,00(três mil e quinhentos reais)
ii - o período de aplicação do referido suprimento é de 60 (sessenta) dias e 
a prestação de contas deverá ser feita em até 03 (três) dias subsequentes 
a este período.
iii - dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém, 08 de junho de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria N° 064/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o processo nº 4721/2022,
rESolVE:
i - reconhecer e conceder à Procuradora Maria iNEZ KlaUTaU dE MEN-
doNÇa GUEiroS, 60 (sessenta) dias da licença prêmio referente ao perí-
odo aquisitivo 2003/2006.
ii - rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Belém, 10 de junho de 2022.
eLisaBetH MassoUd saLaMe da siLVa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria N° 065/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei 
5.810/94 e de acordo com o processo nº 4828/2022,
rESolVE:
i - conceder à servidora KáTia TUMa da coSTa, cargo: chefe de divisão, 
férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 
2020/2021, a ser usufruído a partir de 11.07.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 13 de junho de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria N° 066/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei 
5.810/94 e de acordo com o processo nº 4829/2022,
rESolVE:
i - conceder ao servidor iraNildo raMoS da ENcarNaÇÃo, cargo: ana-
lista - informática, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao 
período aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 19.07.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 13 de junho de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria N° 067/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o proces-
so nº 4830/2022,
rESolVE:
i - aUToriZar a viagem do servidor claUdio K. QUEiroZ E SilVa, car-
go: assessor Especial i, para representar o MPcM/Pa no curso de capaci-

tação do TcM/Pa, a ser realizado na cidade de Marabá/Pa, entre os dias 
27.06 a 30.06.2022, concedendo 4.5 (quatro e meia) diárias para as des-
pesas de alimentação, transporte e hospedagem, com base no art. 29, i, 
da lei Estadual complementar nº 086/2013 c/c o art. 145, da lei Estadual 
nº 5.810/94. 
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 13 de junho de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria N° 068/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e com base 
no art. 72, iii, da lei complementar n° 5.810/94,
rESolVE:
i – conceder ao servidor claUdio KlaUTaU QUEiroZ E SilVa, cargo: 
assessor Especial i, 08 (oito) dias de licença por motivo de falecimento de 
seu genitor, no período de 17.06 a 24.06.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 20 de junho de 2022.
Maria reGiNa cUNHa

Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria N° 069/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
I – Designar os servidores abaixo para atuar como fiscal e suplente na 
contratação abaixo:

FiscaL sUPLeNte coNtrato Nº oBJeto

 
raMaYaNa Gaia riBEiro

 
riVaNdro BaTiSTa doS 

SaNToS

 
02/2022/MPcM-Pa

fornecimento de combustível 
para atender às demandas 

dos veículos e do grupo 
gerador do MPcM/Pa.

ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 20 de junho de 2022.

Maria reGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria N° 070/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 74, da lei nº 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo 
nº 5004/2022,
rESolVE:
i – conceder ao servidor arTHUr BraGa cHaVES – cargo: diretor admi-
nistrativo/operacional, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referentes 
ao período aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 12.07 até 
10.08.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 27 de junho de 2022
Maria reGiNa cUNHa

Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria N° 071/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
I – Designar os servidores abaixo para atuar como fiscal e suplente nas 
seguintes contratações:

FiscaL sUPLeNte coNtrato Nº oBJeto

 
raMaYaNa Gaia 

riBEiro

 
riVaNdro BaTiSTa doS 

SaNToS

 
03/2022/MPcM-Pa

contratação emergencial 
da prestação de serviços 
continuados de serviços 

gerais, limpeza e conserva-
ção, auxiliar em serviços de 
manutenção predial, agente 
e portaria e motorista para 
atender às necessidades do 

MPcM/Pa.

JaNaiNa da MoTTa 
NEVES

carla SUElY dE alMEi-
da caMPoS 04/2022/MPcM-Pa

Prestação de serviços de 
aquisição, agendamento, 
emissão, remarcação, e 

cancelamento de passagens 
aéreas nacionais. 

ii - dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 04 de julho de 2022.

eLisaBetH MassoUd saLaMe da siLVa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria N° 072/2022/GaB/MPcM-Pa

a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 74, da lei nº 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo 
nº 5008/2022,
rESolVE:
i – conceder ao servidor dailSoN Garcia dE oliVEira – cargo: assis-
tente da Procuradoria ii, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referen-
tes ao período aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 18.07 até 
16.08.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 04 de julho de 2022.
eLisaBetH MassoUd saLaMe da siLVa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício

Protocolo: 823833
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..

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ABEL FIGUEIREDO

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 9/20222-030 - PMaF

a Prefeitura Municipal de abel Figueiredo, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados que HoMolo-
GoU o resultado de licitação em referência em favor da empresa: aUTo 
PoSTo Wr EirEli cNPJ: 5.033.773/0001-03, - Valor Total r$ 374.801,86 
(Trezentos Setenta e Quatro Mil oitocentos e Um reais e Sessenta e Seis 
centavos) os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.                                                                      

abel figueiredo, 04  de  JUlHodE 2022.
aNtoNio dos saNtos caLHaU

autoridade competente
Protocolo: 823765

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AFUÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
afuá, no uso de suas atribuições legais e considerando a matéria constan-
te no processo administrativo, faz publicar o extrato resumido do processo 
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022, ratificada em 12/05/2022, para a contra-
tação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados de assessoria e consultoria Jurídica nos assuntos de interesse 
da Prefeitura Municipal de afuá, suas Secretarias e fundos Municipais, ob-
jetivando representar o Município nos processos e procedimentos judiciais 
e/ou administrativos vinculados, por um período de 12 (doze) meses, de 
acordo com Termo de referência, no valor global de r$ 276.000,00, em 
favorecimento da empresa PiNHEiro & PENaforT adVoGadoS aSSo-
ciadoS, inscrita no cNPJ sob o nº 16.525.583/0001-04, com fulcro no 
artigo 25, inciso ii, §1º, combinado com o art. 13, incisos iii e V, da lei 
federal nº 8.666/93.

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo nº 1660/2022; Inexigibilidade de Licitação 
nº 13/2022; objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica 
nos assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de afuá, suas Secretarias 
e fundos Municipais, objetivando representar o Município nos processos e 
procedimentos judiciais e/ou administrativos vinculados, por um período 
de 12 (doze) meses, de acordo com Termo de referência; contratada: 
PiNHEiro & PENaforT adVoGadoS aSSociadoS, inscrita no cNPJ sob o 
nº 16.525.583/0001-04; Vigência: 13/05/2022 à 12/05/2023; Valor Glo-
bal: r$ 276.000,00;
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 007/2022 - srP

objeto: registro de preços para aquisição de Embarcações conforme conve-
nio Plataforma+Brasil n° 908678/2020 União, por intermédio do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento/mapa e município de afuá/Pa.
abertura: 15/07/2022, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br.
Edital está disponível no site www.gov.br/compras e site: www.afua.pa.gov.

afuá/Pa, 01 de julho de 2022.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY

Pregoeiro
Protocolo: 823768

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 038/2022 
com o objeto: futura e eventual aquisição de insumos para utilização nos 
serviços de conservação de pavimentos viários - “tapa - buracos”, visando 
suprir as demandas da Secretaria Municipal de obras, Viação e infraestru-
tura do Município de altamira/Pa, em suas atividades de serviço de ma-
nutenção do sistema viário de altamira no que compreende pavimentação 

com revestimento asfáltico. data de abertura: 15/07/2022 as 10h (horário 
de Brasília).  local de abertura: www.portaldecompraspublicas.com.br.
editais disponíveis: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.
gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Portal compras públicas e no setor de 
licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: rua acesso dois, 530 Bairro 
Premem - altamira, Pará.

claudomiro Gomes da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 823770

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
retiFicaÇÃo 

Na publicação da Concorrência Pública nº 3/2022-002. a comissão 
Permanente de licitação do Município de aurora do Para/Pa, por meio da 
Presidente, retifica a data designada para abertura dos envelopes contendo 
as proposta do processo de licitação na modalidade concorrência Públican° 
3/2022-002. objeto: contratação de empresa especializada na construção 
da orla do rio coité no município de aurora do Pará, conforme convênio 
91/2022 - SEdoP, de acordo com projetos, memorial descritivo e plani-
lhas orçamentárias. Publicada no d.o.U seção3 N° 119 pagina 225, data 
27/06/2022, doE/Pa N° 35.022 página: 117, data: 27/06/2022 e diário do 
Pará caderno economia B10 data: 27/06/2022. oNde se LÊ: 29 de julho 
de 2022 às 08:30hs. Leia-se: 28 de julho de 20212 às 08:30hs. Perma-
necendo inalterada as demais informações contidas na publicação anterior. 
Vilani cristina Santos Prestes - Presidente da comissão.

Protocolo: 823773

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 3-010/2022 
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Exmo. 
sr. Prefeito Municipal,infra-assinado, com base no art. 38, inciso Vii, 
c/c art. 43, inciso Vi, da lei n°. 8.666/93, resolve: 1.HoMoloGar o pro-
cesso licitatório em destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a 
execução de obra de infraestrutura com serviços de pavimentação asfáltica 
de ruas/vias no município de Barcarena e a construção de 220 metros de 
canal em concreto pré-moldado na av. Eduardo angelim em Vila dos caba-
nos, conforme edital. 2.adJUdicar o objeto do certame à empresa luce-
na infraestrutura ltda, cNPJ n°. 03.992.929/0001-32,com o valor de r$ 
34.907.509,36 (trinta e quatro milhões, novecentos e sete mil, quinhentos 
e nove reais e trinta e seis centavos). 3.dETErMiNar que sejam adotadas 
as medidas cabíveis para contratação da referida empresa, conforme item 
18 do edital. José renato ogawa rodrigues - Prefeito Municipal.      

eXtratos de coNtratos 
origem: processo administrativo n°. 188/2022/ processo licitató-
rio concorrência n°.3-009/2022. contrato n°.960/2022. contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: Best Transportes e cons-
truções ltda, cnpj: 83.332.908/0001-20. objeto: execução das seguintes 
obras/serviços: recuperação asfáltica com remendo profundo em vias do 
município de Barcarena, Pa. fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vigên-
cia: 330 dias consecutivos. Valor total: r$ 5.939.674,03. dotação orça-
mentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 451 0059 1.068; 4.4.90.51.00; 
4.4.90.51.99; fonte: 150000000. data de assinatura: 04/07/2022.
origem: processo administrativo n°. 076/2022/ processo licitató-
rio concorrência n°.3-002/2022. contrato n°.961/2022. contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: Julian Graziano Sartoret-
to Eireli - Pavifenix, cnpj: 25.155.908/0001-03. objeto: execução da se-
guinte obra: pavimentação asfáltica e urbanização da av. cônego Batista 
campos e da tv. Napoleão, município de Barcarena, Pa. fundamento le-
gal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 300 dias consecutivos. Valor total: r$ 
7.143.332,85. dotação orçamentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 451 
0059 1.068; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 150000000. data de as-
sinatura: 04/07/2022.

Protocolo: 823775

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtratos

origem: processo administrativo n°. 021/2022/ processo licitató-
rio concorrência n°.3-004/2022. contrato n°.955/2022. contratante: 
Secretaria Municipal de Educação. contratado: o. Souto Pantoja & cia ltda, 
cnpj:24.342.692/0001-14. objeto: execução da seguinte obra: construção 
da Escola São raimundo Nonato, localizada na ilha arapiranga, Barcarena, 
Pa. fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 07meses consecutivos. 
Valor total:r$ 2.959.821,08. dotação orçamentária/fonte de recursos: 18; 
1813 - fUNdEB; 12 361 0033 1.115; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 
15400000. data de assinatura: 01/07/2022.
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origem: processo administrativo n°. 620/2021/ processo licitató-
rio concorrência n°.3-010/2021. contrato n°.953/2022. contratante: 
Secretaria Municipal de Educação. contratado: Mocatorres construções e 
Terraplanagem Eireli, cnpj:10.312.341/0001-56. objeto: execução da se-
guinte obra: construção da Escola Bom futuro, localizada no bairro fazendi-
nha, Barcarena, Pa. fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 09me-
ses consecutivos. Valor total:r$ 3.142.195,84. dotação orçamentária/
fonte de recursos: 18; 1813 - fUNdEB; 12 361 0033 1.115; 4.4.90.51.00; 
4.4.90.51.99; fonte: 15400000. data de assinatura: 01/07/2022.
origem: processo administrativo n°. 633/2021/ processo licitató-
rio concorrência n°.3-012/2021. contrato n°.954/2022. contratante: 
Secretaria Municipal de Educação. contratado: J M Miranda construção 
civil ltda, cnpj: 19.726.329/0001-62. objeto: execução da seguinte obra: 
construção da Escola Piramanha, localizada na ilha da onças, Barcarena, 
Pa. fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 08meses consecutivos. 
Valor total: r$ 3.933.449,62. dotação orçamentária/fonte de recursos: 
18; 1813 - fUNdEB; 12 361 0033 1.115; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fon-
te: 15400000. data de assinatura: 01/07/2022.

Protocolo: 823779

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022- srP - PMc 
objeto: registro de Preços Para Eventual e futura aquisição de impres-
sora Com Tecnologia Foto Termográfico (Laser Seco) Para Impressão de 
Exames de Radiografia e Mamografia, Bem Como Seus Insumos (Fil-
mes), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Muni-
cípio de capanema/Pa. adJUdicado Para: aimagem com. e Serv. ltda 
Me, cNPJ 07.377.150/0001-68, com valor unitário: item-Valor: 02-r$ 
315,00; 3-r$ 470,00; Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, cNPJ 
16.647.278/0001-95, com valor unitário: Item-Valor: 04-R$ 575,00; Poly-
medh. Eireli, cNPJ 63.848.345/0001-10, com valor unitário: item-Valor: 
01-r$ 14.240,00; 05-r$ 561,00; HoMoloGado Para: aimagem com. 
e Serv. ltda Me, cNPJ 07.377.150/0001-68, com valor unitário: item-Va-
lor: 02-r$ 315,00; 03-r$ 470,00; Paramed distribuidora de Medicamentos 
ltda, cNPJ 16.647.278/0001-95, com valor unitário: item-Valor: 04-r$ 
575,00. Polymedh. Eireli, CNPJ 63.848.345/0001-10, com valor unitário: 
item-Valor: 01-r$ 14.240,00; 05-r$ 561,00. conforme mapa comparativo 
anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8666/93. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 823780

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 061/2022/FMs 
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de medica-
mentos para atendimento da demanda da secretaria municipal de saúde 
de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 19/07/2022, 
às 09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr-
2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.gov.br e no 
e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publica-
ção. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 823782

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtratos do coNtratos

a) espécie: contrato nº. 040/2022 seMteJ, firmado em 29/06/2022, 
entre o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, Esporte e Juventude e a empresa Golfao ProdUcoES 
arTiSTicaS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ nº 
10.975.972/0001-55. b) objeto: contratação de Show artístico com os 
artistas ZÉ ricardo E THiaGo, para apresentação no Evento “fest Verão 
2022” - que ocorrerá na Praia das Gaivotas no dia 02 de julho de 2022, 
com entrada franca, no município de conceição do araguaia-Pa. o evento 
em questão terá início no dia 30 de Junho, e término no dia 31 de julho de 
2022. c) fundamento legal: inexigibilidade de licitação - artigo 25, inciso 
iii. d) Vigência: a vigência será a partir da data de assinatura do contrato 

até 10 de agosto de 2022. e) Valor contratual: r$ 100.000,00 (cem mil 
reais). f) funcional Programática: origem: Secretaria Municipal de Turis-
mo, Esporte e Juventude. Programa: 07.0707.27.695.0707.2.136 - fonte: 
15000000/ 17010000 - Signatários: Pela Contratante a Sra. Erika Denis 
cruz da Silva e pela contratada o Sr. anderson Bernardes de oliveira.
a) espécie: contrato nº. 041/2022 seMteJ, firmado em 29/06/2022, entre 
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria Municipal 
de Turismo, Esporte e Juventude e a empresa TaliSMa adMiNiSTradora 
dE SHoWS E diTora MUSical lTda, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita cNPJ 07.694.879/0001-68. b) objeto: contratação de Show 
artístico com do cantor lEoNardo, para apresentação no Evento “fest 
Verão 2022” - que ocorrerá na Praia das Gaivotas no dia 03 de julho de 
2022, com entrada franca, no município de conceição do araguaia-Pa. 
o evento em questão terá início no dia 30 de Junho, e término no dia 
31 de julho de 2022. c) fundamento legal: inexigibilidade de licitação 
- artigo 25, inciso iii. d) Vigência: a vigência será a partir da data de 
assinatura do contrato até 10 de agosto de 2022. e) Valor contratual: r$ 
390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais). f) funcional Programática: 
origem: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude. Programa: 
07.0707.27.695.0707.2.136 - fonte: 15000000/ 17010000 - Signatários: 
Pela Contratante a Sra. Erika Denis Cruz da Silva e pela Contratada o Sr. 
Willian Silva Passarinho.
a) espécie: contrato nº. 042/2022 seMteJ, firmado em 29/06/2022, 
entre o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Juventude e a empresa cHaGUiNHa Pro-
dUcoES MUSical E EVENToS EirEli, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ nº 11.639.170/0001-37. b) objeto: contratação de Show 
artístico com o cantor JoaN alESSaNdro para apresentação no Evento 
“fest Verão 2022”- que ocorrerá na Praia das Gaivotas no dia 03 de julho 
de 2022, com en-trada franca, no município de conceição do araguaia-Pa. 
o evento em questão terá início no dia 30 de Junho, e término no dia 31 de 
julho de 2022. c) fundamento legal: inexigibilidade de licitação - artigo 
25, inciso iii. d) Vigência: a vigência será a partir da data de assinatura 
do contrato até 10 de agosto de 2022. e) Valor contratual: r$ 15.000,00 
(Quinze mil reais). f) funcional Programática: origem: Secretaria Municipal 
de Turismo, Esporte e Juventude. Programa: 07.0707.27.695.0707.2.136 
- Fonte: 15000000/ 17010000 - Signatários: Pela Contratante a Sra. Erika 
denis cruz da Silva e pela contratada o Sr. francisco Gonçalves da Silva.
a) espécie: contrato nº. 042/2022 seGePLaN, firmado em 30/06/2022, 
entre o Município de conceição do araguaia - Pa, e a empresa SUlPará 
caMiHÕES E MáQUiNaS lTda, Pessoa Jurídica de direito privado inscrita 
no cNPJ 14.133.730/001-75. b) objeto: aQUiSiÇÃo dE Micro-ÔNiBUS 
adaPTado Para o MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa coN-
forME coNVÊNio Nº 05/2022, ProcESSo:2022/366078-da fUNdaÇÃo 
PARAPAZ, conforme especificações mínimas contidas neste termo e demais 
anexos. c) fundamento legal: lei federal nº 10.520/2002; decreto nº 
7.892, de 23.01.2013, da lei complementar nº 123, de 14.12.2006, sub-
sidiariamente, da lei federal nº 8.666, de 21.06.1993. d) Vigência: terá 
sua vigência a partir da assinatura até o termino da vigência do termo de 
convenio 30 de abril de 2023. e) Valor contratual: r$ 538.000,00 (Qui-
nhentos e trinta e oito mil reais). f) funcional Programática: Programa: 03
.03.01.04.122.1203.1.014.4.4.90.52.00 fonte: 15000000 - Signatários: 
Pelo Contratante o Sr. Jair Lopes Martins e pela Contratada o Sr. Juracy 
Martins costa.

eXtratos de terMos aditiVos
a) espécie: Quinto termo aditivo do contrato N° 009/2020, referente 
ao processo licitatório (Tomada de preço 001/2021), firmado entre o OLI-
VEira riBEiro E ENGENHaria EirEli, Pessoa Jurídica de direito Privado, 
inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 30.321.717/0001-04; b) objeto: Prorrogação 
do termo contratual referente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Para SErViÇoS dE rEforMa da PraÇa da MaTriZ do MUNici-
Pio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, EM coNforMidadE ProPoSTa 
060682/2018 - MTUr E coM PlaNilHaS EM aNEXo ao EdiTal. c) fun-
damento legal: lei nº 8.666/93. d) Vigência: o presente Termo aditivo 
tem como vigência de 12/07/2022 até 09/11/2022. e) Signatários: pelo 
contratante o Sr. Jair lopes Martins e pelo contratado a Sra. fernanda 
cristina o. ribeiro.
a) espécie: Primeiro termo aditivo do contrato N° 013/2022, referente 
ao processo licitatório (Tomada de preço 006/2021), firmado entre o REAL 
coMÉrcio dE MaTEriaiS Para coSNTrUÇÃo E SErViÇo dE MaNUTEN-
ÇÃo lTda, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrito no cNPJ/Mf sob o 
nº 10.719.828/0001-58; b) objeto: Prorrogação do termo contratual refe-
rente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo 
da coBErTUra da QUadra do ProJETo orla, Bairro caNUdiNHo No 
MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGaUia - Pa, em conformidade com 
planilhas em anexo e convenio 029/2021. c) fundamento legal: lei nº 
8.666/93. d) Vigência: o presente Termo aditivo tem como vigência de 
09/07/2022 até 09/01/2023. e) Signatários: pelo contratante o Sr. Jair 
lopes Martins e pelo contratado o Sr. isais de Souza Marques

eXtrato do terMo de retiFiÇÃo
a) Espécie: Termo de Retificação do Contrato 023/2022 SEMIDU, fir-
mado em 03/05/2022, entre o Município de conceição do araguaia - Pa 
e a empresa JN PrESTaÇÃo dE SErViÇoS lTda, Pessoa Jurídica de di-
reito privado inscrita no cNPJ 05.027.166/0001-15. b) onde se lê ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo 
dE UMa PoNTE EM coNcrETo arMado, diMENSÃo 49M (c) X 5M (l), 
localiZado Na ZoNa rUral do MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia-Pa,coordENadaS 8°46’26.13”S-49°40’29.77”o,coNforME coN-
VENio Nº 031/2021/SETraN, EM coNforMidadE coM PlaNilHaS E 
ProJEToS EM aNEXo ao EdiTal. c) leia se objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo dE UMa PoNTE EM coN-
crETo arMado, diMENSÃo 49M (c) X 5M (l), localiZado Na ZoNa 
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rUral do MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, coordENadaS 
8°46’26.13”S-49°40’29.77”o,coNforME coNVENio Nº 131/2021/SE-
TraN, EM coNforMidadE coM PlaNilHaS E ProJEToS EM aNEXo ao 
EdiTal.” Signatários: Pelo contratante o Sr. Prefeito Jair lopes Martins e 
responsável pelo contrato o Sr. Genebaldo Barbosa Queiroz. conceição do 
araguaia-Pa, 01 de julho de 2022. Heloisa Mendes Sousa francisco. Presi-
dente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 823786

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº. 2020/2022-PMc
toMada de PreÇo N°. 2/2022-004 PMc

o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal de currali-
nho, com sede na av. Jarbas Passarinho n°. 01, Bairro centro - curralinho/
Pa, através da comissão Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, 
conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a 
abertura da Tomada de Preço N°. 2/2022-004 PMc conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa para a revitalização e ampliação do 
complexo de abastecimento de curralinho, no município de curralinho, 
Estado do Pará, conforme convenio nº. 51/2022 -SEdoP.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 20 de julho de 2022.
Horário: 10horas 00minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á av. Jarbas Pas-
sarinho n°. 01.
disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: Site da Prefeitura 
http://www.curralinho.pa.gov.br, site do TcM http:// www.tcm.pa.gov.br 
(Geo obras) e presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, 
dVd-r ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licita-
ções), sito à av. Jarbas Passarinho n°. 01, Bairro centro - curralinho/Pa, 
cEP 68.815-000, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 
14horas00minutos. informações: curralinholicitacao@gmail.com.
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dis-
põe o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o 
Edital na forma impressa.

curralinho/Pa, 29 de junho de 2022.
clayton Brasil oliveira

Presidente da comissão Permanente de licitações - cPl
Protocolo: 823789

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº. 2021/2022-PMc
coNcorrÊNcia N°. 3/2022-001pmc

o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal de currali-
nho, com sede na av. Jarbas Passarinho n°. 01, Bairro centro - curralinho/
Pa, através da comissão Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, 
conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a 
abertura da coNcorrÊNcia N°. 3/2022-001pmc conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa para a construção de Passarela de con-
creto armado na Vila Piriá, no município de curralinho, Estado do Pará, 
conforme convenio nº. 180/2022 -SEdoP.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 04 de agosto de 2022.
Horário: 10horas 00minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á av. Jarbas Pas-
sarinho n°. 01.
disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: Site da Prefeitura 
http://www.curralinho.pa.gov.br, site do TcM http:// www.tcm.pa.gov.br 
(Geo obras) e presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, 
dVd-r ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licita-
ções), sito à av. Jarbas Passarinho n°. 01, Bairro centro - curralinho/Pa, 
cEP 68.815-000, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 
14horas00minutos. informações: curralinholicitacao@gmail.com.
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dis-
põe o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o 
Edital na forma impressa.

curralinho/Pa, 29 de junho de 2022.
clayton Brasil oliveira

Presidente da comissão Permanente de licitações - cPl
Protocolo: 823793

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de brinque-
dos infantis para playgrounds e conjuntos escolares, para atender as de-

mandas das escolas públicas do município de floresta do araguaia - Pa. 
abertura no dia 19/07/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.flo-
restadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da cPl no Prédio da 
PMfa, das 8:00 às 12:00 horas.  cel.: (94) 98405 2640. divailton Morei-
ra de souza - Pregoeiro

Protocolo: 823801

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAITUBA

.

PreGÃo PreseNciaL Nº 009/2022-PP
Processo adMiNistratiVo Nº 063/2022

objeto: aquisição de agregados para asfaltamento e recapeamento da ro-
dovia Transamazônica no perímetro urbano em projeto. Tipo: Menor preço 
por item. data de abertura: 15/07/2022, as 10:00 hora local. acesso ao 
edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solici-
tações de editais: dicoM; e-mail:licita2017.itb@gmail.com, localizada na 
rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-
Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 823802

,

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato original nº 202107055. dispensa 
nº 036/2021. Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru e João 
Vanzeler Pompeu, cPf nº 372.960.512-72. objeto do Termo: o presen-
te termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 
nº 202107055. Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022. data da assinatura: 
30/06/2022.

Protocolo: 823805

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 053/2022-ssaM
Extrato do contrato Nº 053/2022-SSaM. Processo administrativo Nº 
8.261/2022- PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 028/2022-cEl/PMM, ata de 
registro de Preços Nº 060/2022-cEl/SSaM/PMM. referente à rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE TiNTaS dE corES diVErSaS 
E MaTErial Para PiNTUra, dESTiNadoS a SUPrir aS NEcESSidadES 
DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ- SSAM, firmado 
entre o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a 
empresa NoSSa TErra MaTEriaiS dE coNTrUÇÃo lTda, cNPJ sob o Nº 
83.927.574/0001-37, Valor Global: r$ 60.810,00 (sessenta mil oitocentos 
e dez reais). Período de Vigência: o presente contrato terá sua duração 
diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 
dotação orçamentária: 15.452.0020.2.126 operacionalização dos Servi-
ços Urbanos. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. 
Marabá Pa, 28 de junho de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Pre-
sidente.

Protocolo: 823808

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo srP PreseNciaL Nº 067/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 14.433/2022-PMM, Tipo: Menor preço por lote. data 
do certame: 20/07/2022. Horário: 09:00 (horário local do município de 
Marabá/Pa). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para aTENdEr o ProJETo dE PaSTEJo 
roTacioNado da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. Íntegra do 
Edital no site do Portal da Transparência da Prefeitura de Marabá https://
www.governotransparente.com.br/44669490, mural de licitações no site 
do TcM/Pa https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e na sala da 
comissão Permanente de licitação cPl/PMM, localizada no edifício Ernesto 
frota, avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará, subsolo da agência do Banco do Brasil, 
no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Telefone da cPl/PMM: (94) 
3322-1646. Marabá (Pa), 04/07/2022. MaUricio carVaLHo casteLo 
BraNco - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 823825
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aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 16.726/2022-PMM

Modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 039/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço Global. data da Sessão: 22/Julho/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
daS oBraS dE drENaGEM EM rUa da QUadra 08, folHa 18, NUclEo 
NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. 
integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Se-
cretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, 
ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/
Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva 
- Presidente da ceL/seVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 16.723/2022-PMM  

Modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 040/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço Global. data da Sessão: 22/Julho/2022 - 14:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
daS oBraS dE drENaGEM NaS rUaS GoiáS, iVETE VarGaS E do aE-
roPorTo, localiZadaS NoS BairroS JardiM ViTÓria E liBErdadE, 
NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Mu-
nicipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 
- Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h 
às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da 
silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 823821

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao ToMada dE PrEÇoS Nº 012/2022-
cEl/PMM, Processo n° 7.123/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM Na 
rUa orlaNdo SoliNo E aVENida 31 dE MarÇo No Bairro liBErda-
dE, NÚclEo cidadE NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital 
e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: coNSTrUTora VlM 
lTda, cNPJ: 09.269.899/0001-17, vencedora com o valor: r$ 519.417,26. 
assinatura: em 04/07/2022, Secretário Municipal de obras - FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 823810

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 066/2022/cEl/SEVoP/PMM. origem: coN-
corrÊNcia (SrP) Nº 001/2022-cEl/PMM, Processo n° 1.636/2022-PMM, 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS 
dE arQUiTETUra, PaiSaGiSMo, ElÉTrico, coMBaTE a iNcÊNdio, EN-
TrE oUTroS, Para oBraS PÚBlicaS do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, 
a empresa: airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElETrica lTda, cNPJ 
03.272.575/0001-518, vencedora com o Valor ToTal: r$ 1.377.780,00. 
assinatura: em 01/07/2022, Secretário Municipal de obras - FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 823813

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia Nº 005/2022-cEl/
PMM, Processo n° 9.207/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa dE ENGENHaria Para a coNclUSÃo do TErMiNal dE iNTEGraÇÃo 
dE ÔNiBUS UrBaNoS, localiZado No caNTEiro cENTral da aVENi-
da VP-6, ENTrE folHaS 26 E 27, NoVa MaraBa, MaraBá/Pa, confor-
me Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: aTHE-
NaS iNcorPoradora, EMPrEENdEdora E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
23.378.600/0001-93, vencedora com o Valor ToTal: r$ 4.482.030,01. 
assinatura: em 01/07/2022, Secretário Municipal de obras - FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 823816

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico nº 055-2022-cPL/PMM 
Processo licitatório nº 9.918/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrE-
ParaÇÃo E forNEciMENTo dE MaTErial Gráfico (carNÊS dE iPTU 
EM dadoS VariáVEiS) Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE GESTÃo faZENdária do MUNicÍPio dE MaraBá-
Pa. onde sagrou vencedora a empresa: r E rocHa coMErcio E SErVi-
coS lTda inscrita no cNPJ sob nº 07.984.683/0001-08, vencedora dos 
itens: 01 perfazendo o valor total de r$ 51.940,00 (cinquenta e um mil 
novecentos e quarenta reais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 
04/07/2022 - Jose Nilton de Medeiros - secretaria Municipal de ad-
ministração - SEMAD - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 823830

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP

eXtrato ao coNtrato Nº 348/2022/seasP 
Processo administrativo nº 1.149/2022-PMM, autuado na modalida-
de Pregão Eletrônico (SrP) Nº 002/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços nº 159/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE HiGiENE PESSoal Para aTENdEr aoS ProGraMaS E ProJEToS 
da SEaSPac. Empresa: Jr coM E rEPrES coMErciaiS lTda, cNPJ Nº 
31.552.803/0001-82, Valor: r$ 10.136,60 (dez mil, cento e trinta e seis 
reais e sessenta centavos), assinatura 04/07/2022. Vigência: 31/12/2022. 
Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 347/2022/seasP 
Processo administrativo nº 1.149/2022-PMM, autuado na modalidade Pre-
gão Eletrônico (SrP) Nº 002/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 158/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiE-
NE PESSoal Para aTENdEr aoS ProGraMaS E ProJEToS da SEaSPac. 
Empresa: V G dE SoUSa fErrEira lTda, cNPJ Nº 23.912.114/0001-03, 
Valor: r$ 64.210,00 (sessenta e quatro mil, duzentos e dez reais), as-
sinatura 04/07/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, 
secretária Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 346/2022/seasP 
Processo administrativo nº 1.149/2022-PMM, autuado na modalidade Pre-
gão Eletrônico (SrP) Nº 002/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 157/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE Hi-
GiENE PESSoal Para aTENdEr aoS ProGraMaS E ProJEToS da SE-
aSPac. Empresa: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElariaS EirEli, cNPJ 
Nº 19.518.277/0001-39, Valor: r$ 12.829,50 (doze mil, oitocentos e 
vinte nove reais e cinquenta centavos), assinatura 04/07/2022. Vigên-
cia: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de 
assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 344/2022/seasP 
Processo administrativo nº 1.149/2022-PMM, autuado na modalidade Pre-
gão Eletrônico (SrP) Nº 002/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 156/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiE-
NE PESSoal Para aTENdEr aoS ProGraMaS E ProJEToS da SEaSPac. 
Empresa: ESTaÇÃo coMÉrcio dE MaTErial dE EXPEdiENTE, cNPJ Nº 
19.321.144/0001-78, Valor: r$ 783,00 (setecentos e oitenta e três re-
ais), assinatura 04/07/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira 
Lima, secretária Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 343/2022/seasP 
Processo administrativo nº 1.149/2022-PMM, autuado na modalidade Pre-
gão Eletrônico (SrP) Nº 002/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 155/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiE-
NE PESSoal Para aTENdEr aoS ProGraMaS E ProJEToS da SEaSPac. 
Empresa: UNHa & cor coSMÉTicoS EirEli, cNPJ Nº 17.513.233/0002-
71, Valor: r$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais), assinatura 
04/07/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretá-
ria Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 341/2022/seasP
Processo administrativo nº 1.149/2022-PMM, autuado na modalida-
de Pregão Eletrônico (SrP) Nº 002/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços nº 153/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE HiGiENE PESSoal Para aTENdEr aoS ProGraMaS E ProJEToS da 
SEaSPac. Empresa: MUlTiSUl coMÉrcio E diSTriBUiÇÃo lTda, cNPJ 
Nº 12.811.487/0001-71, Valor: r$ 8.657,10 (oito mil, seiscentos e cin-
quenta e sete reais e dez centavos), assinatura 04/07/2022. Vigência: 
31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de as-
sistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 345/2022/seasP 
Processo administrativo nº 1.149/2022-PMM, autuado na modalidade Pre-
gão Eletrônico (SrP) Nº 002/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 154/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiE-
NE PESSoal Para aTENdEr aoS ProGraMaS E ProJEToS da SEaSPac. 
Empresa: EliSVaNdia MaToS doNiNi EirEli, cNPJ Nº 13.547.970/0001-
53, Valor: r$ 1.267,50 (mil e duzentos e sessenta e sete reais e cinquen-
ta centavos), assinatura 04/07/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia 
oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 823879

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 360/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 27.463/2021-cEl/SEVoP/PMM, autuado na 
modalidade Pregão Presencial (SrP) Nº 076/2021-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 019/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial ElÉTrico para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Viação e obras Públicas, Empresa: NoSSa TErra MaTEriaiS 
dE coNSTrUÇÃo lTda cNPJ 83.927.574/0001-37; valor r$ 559.083,68 
(quinhentos e cinquenta e nove mil, oitenta e três reais e sessenta e oito 
centavos), assinatura 01/07/2022; Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 823874

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aVisos de ratiFicaÇÃo 

o Município de ourém, estado do Pará, torna público que ratificou no 
dia 01 de julho de 2022, os processos licitatórios: iNEXiGiBilidadE Nº 
006/2022, cujo objeto é a contratação de show artístico com “NETTo liMa 
E BaNda”, para apresentação no dia 21 de julho de 2022, no XXXVi festi-
val da canção ouremense na cidade de ourém/Pa, em favor do Sr. Jaco-
nias Escócio lima Neto, brasileiro, portador do cPf/Mf nº 686.473.282-72, 
no valor de r$ 3.350,00 (três mil trezentos e cinquenta reais);
iNeXiGiBiLidade Nº 007/2022, cujo objeto é a contratação de Show 
artístico com as atrações musicais “BaNdaS orQUESTra aErofÔNica e 
laYSE E oS SiNcEroS” para apresentação no XXXVi festival da canção 
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ouremense, no dia 22 de julho de 2022, na cidade de ourém/Pa, em favor 
do Sr. andré Silva de alcantara, portador do cPf/Mf nº 746.662.822-20, 
no valor de r$ 10.300,00(dez mil e trezentos reais);
iNeXiGiBiLidade Nº 008/2022, cujo objeto é a contratação de show 
artístico da cantora “SaNdra dE Sá”, para apresentação no dia 23 de julho 
de 2022, no XXXVi festival da canção ouremense, na cidade de ourém 
Pará, em favor da pessoa jurídica: ESTÚdio l.a. filMaGENS E EVENToS 
lTda, cNPJ nº 08.077.958/0001-92, no valor de r$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais);
iNeXiGiBiLidade Nº 009/2022, cujo objeto é a contratação do can-
tor “aNToNio MarcoS E BaNda” para a realização de show artístico mu-
sical no evento VErÃo fESTiVal do cHoPP 2022, no dia 30 de julho de 
2022, na cidade de ourém/Pa, em favor do Sr. antonio Marcos do Nasci-
mento, portador do cPf/Mf nº 751.643.102-87, no valor de r$ 5.400,00 
(cinco mil e quatrocentos reais),com fundamento no artigo art. 25, iii, 
da lei 8.666/93 e alterações, conforme análise da comissão Permanente 
de licitação e Parecer da assessoria Jurídica. Francisco roberto Uchoa 
cruz - Prefeito Municipal de ourém.

Protocolo: 823885

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n°   9/2022-00041  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: contratação de empresa para limpeza de fossas sépticas/sumidou-
ros e desentupimentos de caixas de gordura, para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais. data de abertura: 19/07/2022 as 09:00 hs. a 
retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portal-
decompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e 
das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. 
Pgm: 05/07/2022. Diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-GPP.

Protocolo: 823888

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUta MUNiciPaL de rUrÓPoLis
retiFicaÇÃo 

Na publicação circulada No dia 02/06/2022, Edição 34.992 do doE/
Pa pág.114, referente dos Extratos dos contratos administrativos nº 
001.300522SEMEcd-PE, E Nº 003.300522SEMEcd-PE referente ao Pregão 
Eletrônico nº 011/2022SEMEcd-PE. oNde se LÊ: Secretaria Municipal de 
Educação cultura e desportos, Pessoa Jurídica de direito Público, inscrito 
no cNPJ/Mf sob o nº 06.074.086/0001-83. Leia-se: fundo de desenvol-
vimento da Educação Basica - fUNdEB, Pessoa Jurídica de direito Públi-
co, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 27.922.793/0001-52. Jurandir Ferreira 
Vieira - secretário Municipal.

Protocolo: 823890

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 013/2022 
objeto: registro de Preços Para futura E Eventual aquisição de Medi-
camentos da farmácia Básica objetivando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de saúde do Município de Santa Maria do Pará/
Pa. Empresas Homologadas:Bragantina distribuidora de Medicamentos 
ltda- cNPJ:07.832.455/0001-12. Valor r$ 141.136,40(cento e quaren-
ta e um mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos); Paramed 
distribuidora de Medicamentos ltda - cNPJ: 16.647.278/0001-95. Valor 
r$ 323.929,00(trezentos e vinte e três mil novecentos e vinte e nove 
reais); r S lobato Neto Eireli - cNPJ: 38.028.373/0001-43. Valorr$ 
273.151,60(duzentos e setenta e três mil cento e cinquenta e um reais e 
sessenta centavos). Jorge Luis da Silva Alexandre - Secretário de Saúde.

PreGÃo eLetroNico Nº 027/2022 
objeto: aquisição de Máquina agrícola para o Município de Santa Maria do 
Pará, em conformidade ao convênio de nº 028566/2021, celebrado entre 
o Ministério do desenvolvimento regional E Prefeitura Municipal de Santa 
Maria do Pará.
empresas Homologadas: agroprata comercio de Equipamentos ltda- cNPJ: 
20.963.380/0001-77. Valor r$ 11.600,00(onze mil e seiscentos reais); 
Tratomaq - Tecnologia Em Equipamentos ltda- cNPJ: 63.885.925/0001-
87. Valor r$ 187.600,00(cento e oitenta e sete mil, seicentos reais). 
alcir costa da silva. Prefeito Municipal.

aViso de ratiFicaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00005. o ordenador de despesas da(o) 
fundo Municipal de Saude, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas pela lei orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o 
art. 26da lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo ad-
ministrativo que trata da contratação de Elynaldo Albuquerque Da Rocha, 
Gabriel aquime de Souza, João Pedro Nunes aquime, Juan carlos Surós-
rodrígues, vem raTificar a declaração de inexigibilidade de licitação para 
a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publi-
cação do devido extrato. Jorge Luis Da Silva Alexandre - Secretário 
Municipal de saúde.

Protocolo: 823892

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022-seMiNFra  - UasG 9276444 

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo 
caiXa dE coPo dEScarTáVEl 180 Ml E rEcarGa dE áGUa dE 20 liTroS 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEMiNfra. Quantidade de itens: 2. 
Edital: http://www.gov.br/compras. abertura das propostas: 21/07/2022 
às 09h00 no site http://www.gov.br/compras. informações gerais: o edital 
está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. Santarém 
(Pa), 05 de Julho de 2022 aNa FLÁVia LoPes Ferreira Pregoeira 
Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 823896

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220360 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 032/2021 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado 
c G S fidEliS SilVa lTda objeto: coNTraTaÇÃo do SErViÇo dE HoS-
PEdaGEM, Para aTENdEr a dEMaNda daS SEcrETariaS: SEMaPlaN, 
SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SE-
MoB. Vigência: 23/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 170.580,00 
(cento e setenta mil, quinhentos e oitenta reais) - data da assinatura: 
23/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823953

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220329 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: aMa-
ZoNia iNforMaTica EirEli - ME objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTEN-
dEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, 
SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETa-
ria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. 
Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 150.255,00 (cento 
e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) - data da assinatura: 
02/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823954

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20220104, que objetiva a alteração contra-
tual no valor de r$ 11.693,49 (onze mil, seiscentos e noventa e três reais 
e quarenta e nove centavos), nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘a’, 
da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de r$ 
81.761,28(oitenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito 
centavos). Pregão Eletrônico PE058/2021 - SrP - PalMa E PaZZiNaTTo 
fErraMENTaS lTda - ME - objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE PEÇaS dE rEPo-
SiÇÃo Para MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa daS roÇadEiraS, 
MoToSSErra, MoTorPoda, BEM PErMaNENTE E SErViÇoS dE MÃo dE 
oBra, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMoB E SEMUrB. contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 07/06/2022 a 
31/12/2022. data de assinatura do contrato: 07/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823955
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20220011, que objetiva a alteração contra-
tual no valor de r$ 19.405.030,00 (dezenove milhões quatrocentos e cinco 
mil e trinta reais), nos termos da claUSUla oiTaVa, § 1º e § 2º da aTa 
de rEGiSTro de PrEÇoS nº. 20220011, passando a aTa a ter o valor total 
de r$ 15.810.400,00 (quinze milhões oitocentos e dez mim e quatrocentos 
reais). PE101/2021 - SrP - PETro PoSTo XiNGU coMErc. dE coMBUS-
TiVEl lTda - objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE 
coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SE-
MaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEM-
TUr E SEMEl. contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do 
XiNGU. Vigência: 01/06/2022 a 31/12/2022.

JoÃo cLeBer de soUZa torres
Prefeito Municipal

Protocolo: 823956

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220317 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 101/2021 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contrata-
do: PETro PoSTo XiNGU coMErc. dE coMBUSTiVEl lTda - objeto: 
aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para aTENdEr aS SE-
crETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, 
SEMUrB, SEMTUr E SEMEl.  Vigência: 01/06/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 8.126.950,00 (oito milhões, cento e vinte e seis mil, novecentos 
e cinquenta reais) - data da assinatura: 01/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823957

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220366 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: V. c. da 
rocHa diSTriBUidora objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPa-
MENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr aS 
SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMa-
Gri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria 
EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vi-
gência: 09/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 10.797,00 (dez mil, 
setecentos e noventa e sete reais) - data da assinatura: 09/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823958

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220368 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: ElETroN 
coMErcio E SErViÇoS EM iNforMaTica lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE 
MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEM-
fi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo 
da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEra-
ÇÃo - SEMMaS. Vigência: 07/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 
359.016,90 (trezentos e cinquenta e nove mil, dezesseis reais e noventa 
centavos) - data da assinatura: 07/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823959

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220369 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: EXP BU-
SiNESS - SErVicoS, coM E iMPorT dE Prod PErSoNaliZadoS objeto: 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS 
E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM 
ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 07/06/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 17.428,00 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais)- 
data da assinatura: 07/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823960

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220361 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
G.P.a GErENciaMENTo E ProJEToS EirEli - objeto: aQUiSiÇÃo dE Ma-
TErial dE EXPEdiENTE, MaTErial Gráfico E dE coMUNicaÇÃo ViSUal, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, 
SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. Vigência: 06/06/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 20.423,40 (vinte mil, quatrocentos e vinte e 
três reais e quarenta centavos) - data da assinatura: 06/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823961

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220362 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
Grafica PlaNET coMErcio E iMPrESSao lTda- objeto: aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE EXPEdiENTE, MaTErial Gráfico E dE coMUNicaÇÃo 
ViSUal, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEM-
fi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. Vigência: 
08/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 34.520,00 (trinta e quatro 
mil, quinhentos e vinte reais) - data da assinatura: 08/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823962

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220363 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
Macro ProdUToS E SErViÇoS lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial dE EXPEdiENTE, MaTErial Gráfico E dE coMUNicaÇÃo ViSUal, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, 
SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. Vigência: 06/06/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 21.500,00 (vinte e um mil, quinhentos re-
ais) - data da assinatura: 06/06/2022.

Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823963

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220364 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contrata-
do: l.c. iNdUSTria Grafica E EdiTora lTda. - objeto: aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE EXPEdiENTE, MaTErial Gráfico E dE coMUNicaÇÃo 
ViSUal, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEM-
fi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. Vigência: 
08/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 15.500,00 (quinze mil, qui-
nhentos reais) - data da assinatura: 08/06/2022.

Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823964

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220365 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº PE011/2022 - SrP - 
contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: SPorT MaNia coMErcio, locacoES E SErViÇoS EirEli - objeto: 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial ESPorTiVo, Para aTENdEr a SEcrETaria MU-
NiciPal dE ESPorTE E laZEr. Vigência: 08/06/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 37.229,50 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e 
cinquenta centavos) - data da assinatura: 08/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823965

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220367 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº PE011/2022 - SrP - 
contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: EdUcaNdo coMErcio dE arTiGoS PEdaGoGicoS lTda - objeto: 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial ESPorTiVo, Para aTENdEr a SEcrETaria MU-
NiciPal dE ESPorTE E laZEr. Vigência: 01/06/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 26.372,70 (vinte e seis mil, trezentos e setenta e dois reais e 
setenta centavos) - data da assinatura: 01/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823966

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220370 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº PE011/2022 - SrP - 
contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: TEcBol lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial ESPorTiVo, Para 
aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ESPorTE E laZEr. Vigência: 
07/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r13.535,00 (treze mil, quinhen-
tos e trinta e cinco reais) - data da assinatura: 07/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823967

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220371 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: iNNo-
VaTiS coM. aTacadiSTa dE Prod. dE EScriT. E iNforM. lTda objeto: 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS 
E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM 
ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 07/06/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 5.800,00 (cinco mil, oitocentos reais) - data da assinatura: 
07/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823968
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220372 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: UlTra 
liciTacoES lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrE-
TariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, 
SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcU-
TiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 
13/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 65.099,50 (sessenta e cinco 
mil, noventa e nove reais e cinquenta centavos) - data da assinatura: 
13/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823969

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220373 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: r.N. Bal-
TaZar - coMErcio dE iNforMaTica objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTEN-
dEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, 
SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETa-
ria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. 
Vigência: 01/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 20.115,00 (vinte 
mil, cento e quinze reais) - data da assinatura: 01/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823970

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220374 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: MarcoS 
S BiUdES EirEli objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrE-
TariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, 
SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcU-
TiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 
06/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 11.050,00 (onze mil, cin-
quenta reais) - data da assinatura: 06/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823971

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220375 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: ESfEra 
PrESTacao dE SErVicoS E coMErcio lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE Ma-
TEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEM-
fi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo 
da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEra-
ÇÃo - SEMMaS. Vigência: 08/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 
20.894,97 (vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete 
centavos) - data da assinatura: 08/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823972

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220376 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: oNlY 
STYlE coMErcial dE ProdUToS ElETroNicoS lTda objeto: aQUi-
SiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E 
carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM 
ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 08/06/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 61.550,00 (sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais) 
- data da assinatura: 08/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823973

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220377 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: VolGa 
coMErcial dE EQUiPaMENToS lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTEN-
dEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, 
SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETa-
ria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. 
Vigência: 08/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 97.870,00 (noventa 
e sete mil, oitocentos e setenta reais) - data da assinatura: 08/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823974

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220359 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 017/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
NErY locaÇao dE MaQUiNaS E EQUiPaMENToS lTda - objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para fUTUra E EVENTUal PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS dE laVaGEM E HiGiENiZaÇÃo dE MoTociclETaS, 
VEÍcUloS (lEVES, MÉdio E MaQUiNaS PESadaS), Para aTENdEr aS 
SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, 
SEMaGri, SEMUrB e SEMoB. Vigência: 15/06/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 92.041,20 (noventa e dois mil, quarenta e um reais e vinte 
centavos) - data da assinatura: 15/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823951

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220346 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 020/2022 - SrP - contra-
tante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: rE-
forMadora dE PNEUS ToTal lTda - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEcaPaGEM, VUlcaNiZaÇÃo, E 
dUPlaGEM Para VEÍcUloS (caMiNHÕES, TraTorES E MaQUiNaS), Para 
aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMoB E SEMUrB. Vigência: 14/06/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 191.375,00 (cento e noventa e um mil, tre-
zentos e setenta e cinco reais) - data da assinatura: 14/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823906

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220347 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 101/2021 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contrata-
do: PETro PoSTo XiNGU coMErc. dE coMBUSTiVEl lTda - objeto: 
aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES Para aTENdEr aS SE-
crETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, 
SEMUrB, SEMTUr E SEMEl.  Vigência: 21/06/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 57.232,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais) 
- data da assinatura: 21/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823913

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220356 - ToMada dE PrEÇoS Nº TP006/2022- contratan-
te: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: JHPl 
coNSTrUTora ciVil EirEli - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Para EXEcUÇÃo dE drENaGEM SUPErficial E calÇada No 
Bairro alEcriM E Na rUa SaNdoVal diaS fEiToSa, ViSaNdo aTEN-
dEr a aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SErViÇoS Ur-
BaNoS - SEMUrB. Vigência: 15/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 
1.393.702,54 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, setecentos e dois 
reais e cinquenta e quatro centavos) - data da assinatura: 15/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 823917

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220348 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: EXP BUSiNESS - 
SErVicoS, coM E iMPorT dE Prod PErSoNaliZadoS objeto: aQUi-
SiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E 
carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM 
ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 174,28 (cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) 
- data da assinatura: 14/06/2022.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 823925

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220349 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: MarcoS S BiUdES 
EirEli objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNfor-
MáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SE-
MaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEM-
TUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNici-
Pal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 14/06/2022 
a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) 
- data da assinatura: 14/06/2022.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 823929
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220351 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: a r SilVEira liMa 
coMErcio dE aliMENToS lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTEN-
dEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, 
SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETa-
ria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. 
Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 3.884,63 (três mil, 
oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) - data da 
assinatura: 14/06/2022.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 823933

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220350 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: oNlY STYlE co-
MErcial dE ProdUToS ElETroNicoS lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE Ma-
TEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEM-
fi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da 
SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - 
SEMMaS. Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 2.114,00 
(dois mil, cento e quatorze reais) - data da assinatura: 14/06/2022.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 823931

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220355 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: aMaZoNia iNfor-
MaTica EirEli - ME objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMEN-
ToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SE-
crETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, 
SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcU-
TiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 
14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 16.611,00 (dezesseis mil, 
seiscentos e onze reais) - data da assinatura: 14/06/2022.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 823938

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220354 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: iNNoVaTiS coM. 
aTacadiSTa dE Prod. dE EScriT. E iNforM. lTda objeto: aQUiSiÇÃo 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTU-
cHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, 
SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPa-
ÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNE-
raÇÃo - SEMMaS. Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 
145,00 (cento e quarenta e cinco reais) - data da assinatura: 14/06/2022.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 823936

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220352 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: ElETroN coMEr-
cio E SErViÇoS EM iNforMaTica lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTE-
riaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEM-
fi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da 
SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - 
SEMMaS. Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 7.209,90 
(sete mil, duzentos e nove reais e noventa centavos) - data da assinatura: 
14/06/2022.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 823949

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220357 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: VolGa coMErcial 
dE EQUiPaMENToS lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPa-
MENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr aS 
SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMa-
Gri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria 
EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. 
Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 4.685,00 (quatro 
mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) - data da assinatura: 14/06/2022.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 823940

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220358 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: UlTra liciTacoES 
lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMá-
Tica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMa-
PlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr 
E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal 
dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 14/06/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 3.183,55 (três mil, cento e oitenta e três 
reais e cinquenta e cinco centavos) - data da assinatura: 14/06/2022.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 823944

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022-Pe-srP-PMs-
F-adM, com objeto: formação de registro de preços para possível e 
eventual aquisição de Material de limpeza e descartáveis, para atender a 
necessidade da Secretaria Municipal de Sec. administração, Sec. infraes-
trutura, Sec cultura e Turismo, Sec. agricultura, Sec. Meio ambiente, Sec. 
Esporte e lazer, Policia civil, Policia Militar do município de São francisco 
do Pará. data de abertura: 19/07/2022 às 08h30min, através do www.
comprasnet.gov.br. o edital estará disponível no www.comprasnet.gov.br, 
site da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa.

Marcos cesar Barbosa e silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 823975

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº...........: 20220439
oriGeM..........: reGiMe diFereNciado de coNtrataÇÃo Nº 001-2022
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: cGS coMErcio TraNSPorTE E SErViÇoS EirEli
oBJETo......................: coNTraTaÇao dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS dE ENGENHaria Para EXE-
cUÇÃo PaViMENTaÇÃo E drENaGEM EM ViaS UrBaNaS do MUNiciPio 
dE SoUrE, EM coNforMidadE coM ProJETo, croNoGraMa fÍSicofi-
NaNcEiro E PlaNilHa orÇaMENTaria.
Valor ToTal................: r$ 6.215.179,46 (seis milhões, duzentos e 
quinze mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
ViGÊNcia...................: 29 de Junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 29 de Junho de 2022

coNtrato Nº...........: 20220438
oriGeM.....................: toMada de PreÇos Nº 005/2022-tP

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: coNSTrUTora KaraJaS lTda
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
rEforMa HoSPiTal MENiNo dEUS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, coNforME PlaNilHa orÇaMENTa-
ria, croNoGraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial dEScriTiVo.
Valor ToTal................: r$ 1.938.648,79 (um milhão, novecentos e trin-
ta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos)
ViGÊNcia...................: 29 de Junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 29 de Junho de 2022

Protocolo: 823976

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: ToMada dE PrEÇoS 
nº 006/2022-TP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrU-
ÇÃo do MEMorial da BÍBlia,  ciTo a 6ª rUa, ENTrE aS TraVESSaS 
17 E 18, Bairro cENTro, ViSaNdo aTENdEr aS  NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, coNforME PlaNilHa orÇaMEN-
Taria, croNoGraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial dEScriTiVo. 
Vencedor: Mc2 SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli, inscrita no cNPJ: 
36.858.161/0001-68, com o valor total de r$ 288.447,47 (duzentos e oi-
tenta e oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete reais e Quarenta e Sete 
centavos), conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a 
licitação na forma da lei nº 8.666/93.
soUre - Pa, 30 de Junho de 2022.
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aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
cHaMada PÚBLica Nº 001/2022

a Prefeitura Municipal de soure, torna público o extrato do Termo de 
adjudicação e Homologação da chamada Publica nº. 001/2022, cujo ob-
jeto é aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Em-
preendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
alimentação Escolar - PNaE, visando atender as necessidades da alimen-
tação escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de 
Ensino, para o ano letivo de 2022 do Município de Soure, conforme lEi Nº 
11.947, de 16/07/2009, rESolUÇÃo Nº 26 do fNdE, de 17/06/2013 e 
04/2015, rESolUÇÃo Nº 6 fNdE, dE 8 Maio dE 2020 E rESolUÇÃo Nº 
21 fNdE, dE 16 dE NoVEMBro dE 2021. oS licitantes vencedores foram: 
aSSociaÇÃo da aGricUlTUra faMiliar doS caMPoS do MaraJÓ - 
aafcaM, iNScriTa No c.N.P.J. nº34.468.053/0001-53, nos itens 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42 e 43 no valor total de r$ 1.107.765,90 (um 
milhão e cento e sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa 
centavos),  aSSociaÇÃo doS BENEficiadorES dE aÇai dE SoUrE, iNS-
criTa No c.N.P.J. nº 08.704.742/0001-00, no item 30, no valor total de 
r$ 89.700,00 (oitenta e Nove Mil e Setecentos reais), coPEraTiVa doS 
aGricUlTorES E aGricUlToraS faMiliarES dE SalVaTErra - cafaS, 
iNScriTa No c.N.P.J. nº 21.338.410/0001-17, nos itens 32, 33 ,34 e 35, 
valor total de r$ 77.775,00 (Setenta e Sete Mil Setecentos e Setenta e cin-
co reais) e cENTral dE EXTraTiViSTaS E aGricUlTorES daS rEGioES 
METroPoliTaNa, MaraJo E NordESTE do ESTado do Para - cEarEPa, 
iNScriTa No c.N.P.J. nº 18.725.004/0001-00, nos itens 01, 06, 13, 14, 
19, 22, 28, 29 e 40, no valor total de r$ 430.730,10 (Quatrocentos e Trinta 
Mil Setecentos e Trinta reais e dez centavos).

SoUrE - Pa, 30 de Junho de 2022
carLos aUGUsto de LiMa GoUVÊa

Prefeito Municipal de Soure
Protocolo: 823977

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura municipal de tomé-açu, torna público que foi adjudicado 
e Homologado a concorrência nº 3/2022-1805001, cujo objeto é a con-
tratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execu-
ção de Recuperação de 129,81 km de estradas vicinais na zona rural do 
município de Tomé-açu / Pa, tendo como Vencedora a Empresa PlaNETa 
TraNSPorTES EirEli, cNPJ nº 16.684.493/0001-66, com o valor de r$ 
9.505.775,51 (nove milhões, quinhentos e cinco mil, setecentos e setenta 
e cinco reais e cinquenta e um centavos). Tomé-açu / Pa, 01/07/2022 - 
Carlos Antônio Vieira - Prefeito Municipal.

Protocolo: 823978

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TUCUMÃ

.

retiFicaÇÃo
aViso de retiFicaÇÃo 

Na publicação de Aviso de Licitação - origem: PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP Nº 9/2022-0038PMT, circUlado Na ioEPa, Nº 35.028, pag. 164, 
colUNa 2, em 30 de junho de 2022 rETifica-SE, onde se lê: “torna 
público que fará licitação às 09:00 horas do dia 12 de agosto de 2022”, 
passa a se lê: “torna público que fará licitação às 09:00 horas do dia 12 
de Julho de 2022”. TUcUMÃ - Pa, 01 de JUNHo de 2022. iGor LiMa dos 
saNtos - PreGoeiro.

aViso de retiFicaÇÃo 
Na publicação de Aviso de Licitação - origem: PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP Nº 9/2022-0039PMT, circUlado Na ioEPa, Nº 35.030, pag. 164, 
colUNa 1, em 01 de julho de 2022 rETifica-SE, onde se lê: “torna públi-
co que fará licitação às 09:00 horas do dia 13 de agosto de 2022”, passa 
a se lê: “torna público que fará licitação às 09:00 horas do dia 13 de Julho 
de 2022”. TUcUMÃ - Pa, 01 de JUNHo de 2022. iGor LiMa dos saN-
tos - PreGoeiro.

Protocolo: 823979

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº: 20229101. oriGEM: Pregão 
Eletrônico nº 9/2022-00011. oBJETo: Nos termos da cláusula Terceira do 
contrato e fundamentada no art. 65 da lei federal § ii, alínea “d” da lei 

n° 8.666/93, ajusta-se o valor em do Quilômetro do Transporte escolar 
em 12% (doze por cento) passando de r$ - 4,70 (Quatro reais e Setenta 
centavos para r$ 5,26 (cinco reais e Vinte e Seis centavos). o valor do 
presente aditivo é de r$ - 7.392,00 (Sete Mil e Trezentos e Noventa e dois 
reais), passando o contrato para o valor total de 110.792,00 (cento e dez 
Mil e Setecentos e Noventa e dois reais). coNTraTaNTE: fUNdo MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo. coNTraTado: EVEraldo lEÃo doS SaNToS;
esPÉcie:1º termo aditivo ao contrato nº: 20229178. oBJETo: Nos ter-
mos da cláusula Terceira do contrato e fundamentada no art. 65 da lei 
federal § ii, alínea “d” da lei n° 8.666/93, ajusta-se o valor em do Qui-
lômetro do Transporte escolar em 12% (doze por cento) passando de r$ 
- 4,70 (Quatro reais e Setenta centavos para r$ 5,26 (cinco reais e Vinte 
e Seis centavos). o valor do presente aditivo é de r$ - 5.913,60 (cinco Mil, 
Novecentos e Treze reais e Sessenta centavos), passando o valor global 
do contrato para r$ - 88.633,60 (oitenta e oito Mil, Seiscentos e Trinta e 
Três reais e Sessenta centavos). coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da 
EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB. coNTraTado: fraNKliN HaYlaN fErrEi-
ra araUJo; 1º Termo aditivo ao contrato nº: 20229179. oBJETo: Nos 
termos da cláusula Terceira do contrato e fundamentada no art. 65 da 
lei federal § ii, alínea “d” da lei n° 8.666/93, ajusta-se o valor em do 
Quilômetro do Transporte escolar em 12% (doze por cento) passando de 
r$ - 4,70 (Quatro reais e Setenta centavos para r$ 5,26 (cinco reais e 
Vinte e Seis centavos). o valor do presente aditivo é de r$ - 6.652,80, 
passando o valor global para r$ 99.712,80 (Noventa e Nove Mil, Setecen-
tos e doze reais e oitenta centavos), coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo,  coNTraTado: HYcaro ZaNEla dE fariaS. 1º Termo 
aditivo ao contrato nº: 20229188. oBJETo: Nos termos da cláusula Tercei-
ra do contrato e fundamentada no art. 65 da lei federal § ii, alínea “d” da 
lei n° 8.666/93, ajusta-se o valor em do Quilômetro do Transporte escolar 
em 12% (doze por cento) passando de r$ - 4,70 (Quatro reais e Setenta 
centavos para r$ 5,26 (cinco reais e Vinte e Seis centavos). o valor do 
presente aditivo é de r$ - 7,392,00 (Sete Mil e trezentos e noventa e dois 
reais)  passando o valor global para r$ 110.792,00 (cento e dez Mil e Se-
tecentos e Noventa e dois reais), coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo,  coNTraTado: JoSE MiGUEl da SilVa. ORIGEM: Pregão 
Eletrônico nº 9/2022-00017.

Protocolo: 823980

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-039-FMs
oBJeto: aquisição de equipamentos e material permanente para a es-
truturação do caf. aBErTUra: 15/07/2022, às 09:00 horas. local P/ 
rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, 
no endereço eletrônico, Erro! A referência de hiperlink não é válida. 
www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na 
sede do departamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida 
Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 
às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 04/07/2022. Joaquim dos santos 
Mendes - Pregoeiro.

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-040-FMe 
oBJeto: aquisição de equipamentos e material permanente - cEfic. 
aBErTUra: 15/07/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNfor-
MaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrôni-
co, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidas 
cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, situado na 
avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 04/07/2022. tales duan dos 
santos sales - Pregoeiro.

Protocolo: 823981

PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
eXtratos de coNtratos

toMada de PreÇos Nº 2/2022-010-PMVX - ParTES: coNTraTaN-
TE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (Prefeitura Municipal de Vitória do 
Xingu) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coNTraTado: M a c coNSTrUTo-
ra E locadora lUara EirEli - cNPJ: 06.019.165/0001-91, contrato nº 
20220371 com o valor global de r$: 1.449.637,12; foNTE dE rEcUrSoS:  
1.019, 4.4.90.51.00; ViGÊNcia: 12 (doze) meses; oBJETo: recuperação 
de 13.656,00 m Estrada Vicinal do ramal do KM 23 Norte, conforme coN-
VÊNio Nº 082/2022 - SETraN/Pa; Vitória do Xingu/Pa, 30/06/2022; Már-
cio Viana rocha - Prefeito Municipal.
toMada de PreÇos Nº 2/2022-011-PMVX - ParTES: coNTraTaN-
TE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (Prefeitura Municipal de Vitória do 
Xingu) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coNTraTado: M a c coNSTrUTo-
ra E locadora lUara EirEli - cNPJ: 06.019.165/0001-91, contrato nº 
20220372 com o valor global de r$: 2.425.065,15; foNTE dE rEcUrSoS: 
1.019, 4.4.90.51.00; ViGÊNcia: 12 (doze) meses; oBJETo: recuperação 
de Estrada Vicinal do ramal do KM 23 Sul - 47.153,00, conforme coNVÊ-
Nio Nº 086/2022 - SETraN/Pa; Vitória do Xingu/Pa, 30/06/2022; Márcio 
Viana rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 823982
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..

ParticULares
.

rodriGo ZaNUZZi  
cPF: 966.981.871-00 

Proprietário do raNcHo PiPira 
localizada no município de Breu Branco - Pa, torna público que requereu 
junto à SEMaSa - Breu Branco, a obtenção de licença de atividade rural 
(lar) para a atividade de cUlTUra dE ciclo cUrTo E criaÇÃo dE Bo-
ViNoS.

Protocolo: 823894

rodriGo ZaNUZZi  
cPF: 966.981.871-00 

Proprietário do FaZeNda VaLe eNcaNtado 2 
localizada no município de Breu Branco - Pa, torna público que requereu 
junto à SEMaSa - Breu Branco, a obtenção de licença de atividade rural 
(lar) para a atividade de cUlTUra dE ciclo cUrTo E criaÇÃo dE Bo-
ViNoS.

Protocolo: 823897

eU MerciLdo WiLMar BaLestreri 
ProPrietÁrio do iMÓVeL rUraL deNoMiNado 

FaZeNda cacHoeira / 01 
localizado na zona rural do município de Paragominas - Pa, acesso pela ro-
dovia PA 256, km 35, sentido Paragominas - Tomé-Açu, torna público que foi 
solicitado junto a Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, 
licença de operação - lo para barragens de lazer e de irrigação.

Protocolo: 823889

PUBLica-se reQUeriMeNto de  Pedido de Lar 
(LiceNÇa aMBieNtaL de atiVidade rUraL) 

Junto a SEMMa/NP (Secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo Pro-
gresso - Pa, com o número de protocolo 1449/2021 da propriedade  sÍtio 
Godoi -  sUeLi Godoi de oLiVeira - cPf: 068.745.968-02, situada: na 
rodovia Br 163, Km 1120, assentamento P.a. Santa Julia - lotes 144,145 E 
146, município de Novo Progresso/Pará, cEP 68.193-000.

Protocolo: 823886

PUBLica-se reQUeriMeNto de  Pedido de Lar 
(LiceNÇa aMBieNtaL de atiVidade rUraL) 

Junto a SEMMa/NP (Secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo Progresso - 
Pa, com o número de protocolo 1513/2021 protocolado dia 16/11/2021, da pro-
priedade  SÍTio Godoi - PaTricia Godoi dE oliVEira - cPf: 917.357.852-
53, situada: na rodovia Br 163 Km 1119 Margem direita / Pa Santa Julia / lote 
143, município de Novo Progresso/Pará, cEP 68.193-000.

Protocolo: 823887

dHL coMÉrcio de Madeiras eireLi 
localizada no Mun. de Tomé açu/pa, vem tornar publico que recebeu da 
SEMMa/ToME aÇU a lo n° 00014/2022, porte c-ii, para a ativ. de Serraria 
com desdobramento de Madeira, Protocolo:5567/2022, com validade até 
24/06/2024.

Protocolo: 823884

iMaPa Ltda
localizada no Mun. de Tomé açu/pa, vem tornar publico que recebeu da 
SEMMa/ToME aÇU a lo n° 00006/2022, porte c-ii, para a ativ. de Serraria 
com desdobramento de Madeira, Protocolo:5392/2022, com validade até 
28/01/2024.

Protocolo: 823881

VÂNia taPaJÓs MaFra 
Rodovia Everaldo Martins, km 18, Com São Pedro, Santarém/PA, torna públi-
co  que recebeu da SEMMa licença de operação lo Nº 2022/11, com validade 
até 12/06/2024  para atividade de aQUicUlTUra (criaÇÃo dE PEiXE EM 
caTiVEiro Na ModalidadE TaNQUE EScaVado E aÇUdE).

Protocolo: 823878

.

.

eMPresariaL
.

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a LWart soLUÇÕes aMBieNtais Ltda 

cNPJ: 46.201.083/0023-93 
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade - SEMaS, a licença de operação nº 13346/2022, com validade 
até 21/03/2027, para atividade Transportadora de substâncias e produtos 
perigosos, localizada na rua distrito industrial, s/n°, Bairro: distrito in-
dustrial, ananindeua/Pa.

Protocolo: 823828

MarteLLi traNsPortes Ltda, 
Localizada na Rodovia BR 163, km 1086,2, zona rural de Novo Progresso/
Pa, registrada sob o cNPJ 07.059.135/0002-52, torna público que obteve 
junto a Secretaria de Municipal de Meio ambiente SEMMa/NP a licença de 
operação, sob o nº 016/2022, no dia 28/03/2022, para atividade de Gara-
gem de transportadora e seus anexos.

Protocolo: 823831

a empresa Posto e coMÉrcio J.a Ltda 
com cNPJ 41.878.956/0001-78 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE - SEMMa/Pa a licença de operação - lo, sob o nº. 032/2022, para 
atividades coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍVEiS Para VEÍcUloS aU-
ToMoTorES, localizado Passagem José Henrique da costa Nº 216, Bairro 
Perpetuo Socorro, Município de São Miguel do Guamá - Pa.

Protocolo: 823835

Joao FraNcisco GoMes ViNeNte/sÃo Pedro 
Torna público que requereu junto a SEMMa/oriXiMiNá, a renovação da 
licença de operação - lo nº 006/2020, sob o protocolo nº 498/2022, para 
atividade de Extração de areia fora dos corpos hídricos, em oriximiná/Pa.

Protocolo: 823836

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo
PrÓ-saÚde associaÇÃo BeNeFiceNte 

de assistÊNcia sociaL e HosPitaLar- 
HosPitaL MetroPoLitaNo de UrGÊNcia e eMerGÊNcia- 

aNaNiNdeUa-Pa, 
cNPJ: 24232886013498, 

Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de ananindeua - SEMa, a licença ambiental de operação para o Hospital 
Metropolitano de Urgência e Emergência, que atua no atendimento em 
pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, com 
endereço situado na rodovia Br 316, KM 03, s/n, bairro Guanabara, ana-
nindeua - Pa, através do requerimento código: r061022.

Protocolo: 823839

a empresa carVaLHo e BitteNcoUrt Ltda - Me 
cNPJ: 03.786.121/0001-07 

localizada na rod. Br 316, KM 19, S/N, Bairro: caNUTaMa, MUNicÍ-
Pio: BENEVidES/Pa vem por meio deste informar que de acordo com o 
processo N°: 144/2022 da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Tu-
rismo- SEMMaT de Benevides-Pará, possui licença ambiental na atividade 
coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E droGaS dE USo HUMaNo 
com validade até 15/06/2023.

Protocolo: 823840

cÂMara MUNiciPaL de iGaraPÉ-aÇU
Publica-se para devidos fins o 1º aditivo de Prazo ao contrato Nº 004/2021/
iNe, obj: contratação de pessoa jurídica para os serviços técnicos especia-
lizados em assessoria e consultoria contábil para câmara de igarapé-açu/
Pa, prorrogado até dia 31/05/23, empresa vencedora: GUSTaVo cordo-
Val SociEdadE iNdiVidUal dE adVocacia cNPJ/Mf: 33.788.758/0001-
95. Alcione Freitas Mergulhão - Presidente da câmara.

Protocolo: 823841

siNdicato das eMPresas de LoGistica e traNsPortes de 
carGas No estado do ParÁ - siNdicarPa

cNPJ/MF: 04.140.174/0001-00
eLeiÇÕes siNdicais/2022

aViso             
Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social, comunico que foi regis-
trada uma única chapa como concorrente à eleição a que se refere o aviso 
publicado no dia 17/06/2022 neste periódico.                                            
cHaPa  ÚNica:
diretoria: Geraldo constantino - Presidente , antonio carlos alves Sena - 
Vice Presidente, Evânio da Silva Magalhães - diretor de carga fracionada 
e antonio da costa rodrigues Junior - diretor administrativo financeiro - 
Suplentes: irani renan Bertolini, Silvia Mara Trindade da cruz, Martim luiz 
Sousa cavalcante e daniel luís carvalho Bertolini - conselho fiscal: Maria 
José Nascimento ferreira e Benedito rodrigues Pinheiro - Suplente: ana 
Paula da Silva Pinho.
o prazo para impugnação de candidaturas é de 5 (cinco) dias, a contar da 
publicação deste aviso.

(Pa), 05 de Julho de 2022.
daNieL LUis carVaLHo BertoLiNi

diretor Presidente
Protocolo: 823843

associaÇÃo dos Micros ProdUtores rUrais 
e Pescadores da coMUNidade de araPiJÓ 

editaL de coNVocaÇÃo de eLeiÇÃo a aMPra
Pelo presente edital ficam convocados todos os sócios, AMPRA - ASSO-
ciaÇÃo doS MicroS ProdUTorES rUraiS E PEScadorES da coMU-
NidadE dE araPiJÓ, cNPJ 04.843.893/0001-98, portadores (as) de voto 
que estejam em pleno gozo seus direitos sociais, para comparecerem e 
votarem nas eleições no dia 23 de julho 2022, conforme, os artigo 30º e 
32º e itens i,ii,iii,iV,V, do Estatuto da aMPra, votação se dará na escola 
municipal Professora “MariaNa ElGa  SEiXaS alVES, Na aGroVila dE 
araPiJÓ,  fica aberto o prazo de registro de chapas com dez dias de an-
tecedência do pleito, na residência da Senhora rosa Maria Mouzinho, no 
sitio Bom Jesus, das 14: horas as 17: horas, podendo o requerimento ser 
assinado por qualquer dos candidatos onde encontram pessoas habilitadas 
para o atendimento fica aberto o prazo de 5 dias para impugnação de can-
didaturas, que será a contar do encerramento do prazo de registro de cha-
pas, conforme o artigo 34º do estatuto, da aMPra. domingos fernandes 
Eleres presidente, arapijó-Marapanim-Pará, 21 de junho de 2022.

Protocolo: 823844
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a PortaL aGro coMercio e serViÇo Ltda 
cNPJ: 10.197.621.0005-94 

Torna público que solicitou em 20/05/2022 à Secretaria Municipal de ci-
ência Tecnologia e Meio ambiente -SEcTMa, licença Prévia (lP) para a 
atividade de Armazém para Grãos /Cereais com beneficiamento, em Tai-
lândia -Pa.

Protocolo: 823845

a empresa G r MetaLLs Ltda 
cNPJ n° 10.576.488/0001-53 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa à licença de operação - lo, 
para atividade beneficiamento de minérios metálicos de acordo com o Nú-
mero do Processo: 2022/20434.

Protocolo: 823846

G aNdrade de aLMeida Madeira - ePP 
cNPJ nº 22.189.004/0001-00 

rua da Beira, s/nº, Sta Maria do Uruará, Bairro centro, Prainha/Pa, torna 
público que recebeu da SEMMa/Prainha a lic. de operação nº 005/2022 
para ativ. de desdobro de madeira em tora para madeira serrada através 
do processo n° 006/2022.

Protocolo: 823848

siNdicato dos eNFerMeiros do estado do ParÁ  
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria  

editaL de coNVocaÇÃo e diVULGaÇÃo   
convocamos os enfermeiros empregados do instituto de Saúde Social e am-
biental da amazônia - iSSaa para participarem de assembleia Geral Extraor-
dinária que ocorrerá no dia 11/07/2022 (segunda-feira), às 20h, em primeira 
convocação e às 20h30min, em segunda e última convocação, com qualquer 
número dos presentes, a ser realizada de forma virtual pela plataforma Goo-
gle Meets, em link a ser divulgado no dia da realização da Assembleia para 
informações sobre as negociações da acordo coletivo, com a seguinte ordem 
do dia: 1º. deliberação sobre a adoção de medidas contundentes em face da 
empresa, tais como manifestações, indicativo de greve e greve geral, a fim 
de que sejam asseguradas garantias mínimas a categoria, considerando a 
alteração unilateral pelo iSSaa do que havia sido previamente ajustado entre 
as partes perante o Ministério Público do Trabalho. Belém/Pa, 04 de julho de 
2022. dra. Marilea Moraes Silva, presidente em exercício. coren/Pa 36.009. 
Belém (Pa), 04 de julho de 2022. Mariléa Moraes silva. Presidente em 
exercicio. Coren/PA nº 36009

Protocolo: 823849

siNdicato dos eNFerMeiros do estado do ParÁ 
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria 

editaL de coNVocaÇÃo e diVULGaÇÃo  
convocamos os enfermeiros funcionários e ex-funcionários da aSSocia-
ÇÃo BENEficENTE dE aSSiSTENcia Social E HoSPiTalar - PrÓ-SaÚ-
dE, que trabalharam no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 
da PrÓ-SaÚdE no período de 06/12/2014 a 10/11/2017, para participa-
rem da assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá no dia  12/07/2022 
(terça-feira) às 20h em primeira convocação e às 20h30, em segunda e 
última convocação, com qualquer número dos presentes, a ser realizada de 
forma virtual por meio da plataforma Google Meets ou Microsoft Teams, em 
link a ser divulgado no primeiro dia da Assembleia, para a seguinte ordem 
do dia: 1. Definição da ordem e critérios para pagamento dos beneficiários 
da ação coletiva que trata da prorrogação do adicional noturno. 2. repasse 
de honorários advocatícios. Belém/Pa, 04 de julho de 2022. dra. Marilea 
Moraes Silva, presidente em exercício, coren/Pa 36.009. Belém (Pa), 04 
de julho de 2022. Mariléa Moraes Silva. Presidente em exercicio. Co-
ren/Pa nº 36009.

Protocolo: 823850

aViso de coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a centrais elétricas do Norte do Brasil s/a - eLetroBras eLetro-
Norte, torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará - SEMaS-Pa a licença de operação - lo 
n° 12681/2021, com validade até 24/03/2026, que autoriza a operação 
da Estação de Tratamento de água da Vila residencial do município de 
Tucuruí - Pa.

Jader Fernandes de Jesus
Superintendência de Gestão ambiental - EaM

Protocolo: 823817

aViso de coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a centrais elétricas do Norte do Brasil s/a - eLetroBras eLetro-
Norte, torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará - SEMaS-Pa a licença de operação - lo 
n° 12674/2021, com validade até 19/03/2023, que autoriza a operação da 
Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da Vila residencial do município 
de Tucuruí - Pa.

Jader Fernandes de Jesus
Superintendência de Gestão ambiental - EaM

Protocolo: 823818

carVaLHo carBoNiZaÇÃo Ltda 
cNPJ 44.590.150/0001-78 

Torna público que recebeu  da SEMaS-Pa, licença Prévia e licença de ins-
talação, nº 1885/2022 e 3249/2022, respectivamente.

Protocolo: 823820

 
aGro - FertiLiZaNtes e ProdUtos aGroPecUarios Ltda 

Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo nº 
2022/0000120, válida até 19/06/2026, para atividade de armazém para 
grãos/cereais sem beneficiamento, em Santarém/PA.

Protocolo: 823824

M. HerMes & cia Ltda 
Localizada na Rodovia BR 163, km 1094, zona rural, Novo Progresso/PA, 
registrada sob 04.019.769/0003-74, torna público que obteve junto a Se-
cretaria de Municipal de Meio ambiente SEMMa/NP a licença Prévia nº 
051/2022 e a licença de instalação nº 052/2022, no dia 21/06/2022, para 
atividade de Garagem de transportadora e seus anexos.

Protocolo: 823826

PaaGU02
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Vi-
seu/Pa - SEMMa, a licença de operação Nº 021/022, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaaGU02), através do Processo Nº 0128/2022, com 
endereço na rua Sete de Setembro, Nº 60, Vila açaiteua, Viseu /Pa.

Protocolo: 823823
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