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FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei N° 9.573, de 3 de Maio de 2022
altera a lei Estadual n° 7.197, de 9 de setembro de 2008, que institui o 
auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da administração direta, 
autárquica e fundacional.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° a lei Estadual n° 7.197, de 9 de setembro de 2008, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“art 2° ........................................
....................................................
§ 2° os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, conside-
rados por lei como de efetivo exercício, serão computados para fins de 
concessão do auxílio-alimentação, exceto na hipótese de que trata o inciso 
iX do art. 72 da lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 
§ 2°-a a licença para tratar de assuntos particulares, prevista no art. 93 
da Lei Estadual n° 5.810, de 1994, também fica excluída das hipóteses de 
concessão do auxílio-alimentação.
...........................................................
§ 4° Na hipótese de licença por motivo de doença em pessoa da família, 
a concessão do auxílio-alimentação observará a proporcionalidade de que 
trata o art. 86 da lei Estadual n° 5.810, de 1994. 
§ 5° ao servidor em exercício de licença para atividade política, nas hipó-
teses de que tratam os incisos ii e iii do art. 38 da constituição federal, 
será permitida a opção pelo recebimento do auxílio-alimentação de que 
trata esta lei, renunciando ao benefício de mesma natureza relativo ao 
cargo político.
.................................................”
art. 2° revogam-se os incisos i a vi do § 2° do art. 2° da lei Estadual n° 
7.197, de 2008.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 3 de maio de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 794084
decreto de 2 de Maio de 2022

o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando que os candidatos abaixo relacionados, aprovados e nome-
ados no concurso Público c-209 da Procuradoria-Geral do Estado do Pará 
– PGE, solicitaram renúncia da posse dentro do prazo previsto em lei, con-
forme Processo  n° 2022/376887;
r E s o l v E:
art. 1º tornar sem efeito, nos termos do art. 22-a, da lei Estadual n° 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, as nomeações dos candidatos relacionados neste 
decreto, os quais foram nomeados para exercerem os cargos a seguir discri-
minados, com lotação na Procuradoria-Geral do Estado do Pará – PGE:
carGo: tÉcNico dE ProcUradoria – dirEito
victor alBiNo dE aNdradE
carGo: assistENtE dE ProcUradoria – coNtaBilidadE
alaN silva dos saNtos
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando que o candidato abaixo relacionado, aprovado e nomeado no 
concurso Público c-211 da Junta comercial do Estado do Pará (JUcEPa), 
solicitou desistência de posse, conforme Processo nº 2022/364824;
r E s o l v E:
art. 1º tornar sem efeito, com base nos termos do art. 22, §3º, da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a nomeação do candidato re-
lacionado neste decreto, o qual foi nomeado para exercer o cargo a seguir 
discriminado, com lotação na Junta comercial do Estado do Pará (JUcEPa):
carGo: tÉcNico dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, NÍvEl i, classE a 
– adMiNistraÇÃo
tássio GUiMarÃEs sENGEr
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, da lei Estadual n° 5.251, de 
31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo n° 2020/383169,

r E s o l v E:
art. 1° cessar o motivo pelo qual o MaJ QoPM rG 32431 aNdErsoN fEr-
rEira assUNÇÃo, foi colocado à disposição da casa Militar da Governa-
doria do Estado.
art. 2° reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, o MaJ 
QoPM rG 32431 aNdErsoN fErrEira assUNÇÃo, por haver cessado o 
motivo de sua permanência na casa Militar da Governadoria do Estado.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1º de abril de 2022.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, no exercício de atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o disposto no art. 88, §1°, inciso i, da lei Estadual n°. 5.251, 
de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo n° 2020/383169.
r E s o l v E:
art. 1° colocar à disposição do departamento de trânsito do Estado do Pará 
– dEtraN/Pa, o MaJ QoPM rG 32431 aNdErsoN fErrEira assUNÇÃo.
art. 2° agregar o MaJ QoPM rG 32431 aNdErsoN fErrEira assUNÇÃo, 
em razão de ter passado à disposição do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa.
art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 1º de abril de 2022.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual 
nº. 2.400/1982;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/459753.
r E s o l v E:
art. 1° colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará, o sd 
PM rG 42836 faBiaNo BarBosa dE assUNÇÃo.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982; e
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/459783,
r E s o l v E:
art. 1º. colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará, o 3º 
sGt PM rG ÉricoN fErNaNdEs dE Morais.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/1456052;
r E s o l v E:
art. 1º colocar à disposição da secretaria de Estado de segurança Pública e de-
fesa social – sEGUP/Pa, o 3º sGt PM rG 32922 átila soUsa da silva crUZ.
art 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
autorizar o cEl QoPM JosÉ dilsoN dE MElo dE soUZa JÚNior, coman-
dante-Geral da Polícia Militar do Pará, a viajar para a cidade de Brescia/
Itália, no período de 14 a 28 de maio de 2022, a fim de chefiar a Comissão 
de recebimento de pistolas semiautomáticas e fuzis na sede da empre-
sa fabricante, para fins de aferição da conformidade técnica do material 
adquirido, sem qualquer ônus para o Estado, passando, nesse período, a 
responder pelo comando da corporação o cEl QoPM MarcElo roNald 
BotElHo dE soUZa.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
autorizar rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior, secretário de Estado da 
fazenda, a se ausentar de suas funções, no período de 9 a 13 de maio de 
2022, em gozo de férias regulamentares referentes ao exercício de 2021, 
devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedimento do titular, 
loUrival dE Barros BarBalHo JUNior, secretario adjunto do tesouro 
de Estado da fazenda.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
autorizar GUilHErME rElvas d’olivEira, Presidente da fundação cultu-
ral do Estado do Pará - fcP, a ausentar-se de suas funções em gozo de fé-
rias regulamentares, no período de 2 a 31 de maio de 2022, referentes ao 
período aquisitivo de 2021, devendo responder pelo expediente do Órgão, 
no impedimento do titular, HUMBErto BoZi sPiNdola, diretor adminis-
trativo e financeiro. 
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos III e XX, in fine, da Constituição Estadual, e
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar, instaurado 
pela Portaria nº. 628/2020-cPad/PrEs/fscMP, de 4 de novembro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº. 34. 398, de 9 de novembro de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2017/551492 e 
no Parecer nº. 635/2021 da Procuradoria-Geral do Estado – PGE,
r E s o l v E:
art. 1º. demitir o servidor clEMilsoN farias lEal, matrícula nº. 
57205556/1, ocupante do cargo de técnico de Enfermagem, lotado na se-
cretaria de Estado de saúde Pública - sEsPa, com base no art. 190, inciso 
iii, da lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando as informações constantes no Processo nº. 2016/414887,
r E s o l v E:
Art. 1º Exonerar, ex officio, LUCIANA VITÓRIA DO SOCORRO THYEKO 
daltro HasHiGUti dE frEitas (matrícula nº. 54191309-1) do cargo de 
agente de artes Práticas, lotada na secretaria de Estado de saúde.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos, a contar de 1º de abril de 2008.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos III e XX, in fine, da Constituição Estadual, e
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar, instaura-
do pela Portaria nº. 04/2018-GaB/Pad, de 11 de janeiro de 2018, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº. 33.537, de 15 de janeiro de 2018;
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº. 2019/444597 
e o Parecer nº. 681/2021 da Procuradoria-Geral do Estado – PGE,
r E s o l v E:
art.1º. demitir, “a bem do serviço público”, o servidor público JosUÉ ro-
driGUEs liMa, ocupante do cargo de Professor classe ii, matrícula nº. 
57204049-1, lotado na secretaria de Estado de Educação – sEdUc, com 
fulcro no art. 177, inciso vi, no art. 178, inciso v c/c o art. 190, incisos iv 
e Xiii, e os arts. 193, 194 e 195, todos da lei Estadual nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994. 
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos III e XX, in fine, da Constituição Estadual, e 
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar, instau-
rado pela Portaria nº. 35/2019 – CGD-PAD, publicada no Diário Oficial do 
Estado – doE nº 34.005, de 9 de outubro de 2019;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2018/59080 e o 
Parecer nº. 568/2021 da Procuradoria-Geral do Estado,
r E s o l v E:
art. 1º converter a exoneração da ex-servidora EliaNa PiNHEiro fErrEi-
ra (matrícula nº. 8000756/5), ex-ocupante do cargo de Gerente da cirE-
traN ‘B” de salinópolis/Pa junto o departamento de trânsito do Estado 
do Pará, em destituição de cargo em comissão, “a bem do serviço público” 
com base, nos arts. 177, inciso vi, 178, inciso v e Xiv, 190, incisos iv e 
Xiii c/c os arts.192, 193, 194 e 195, todos da lei Estadual nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos III e XX, in fine, da Constituição Es-
tadual; e
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar instaura-
do pela Portaria nº. 10/2020-cGd/Pad, de 2 de março de 2020, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº. 34.137, de 9 de março de 2020, retificada 
pela Errata de Portaria publicada no Diário Oficial do Estado nº. 34.141, de 
13 de março de 2020;
considerando as informações constantes no Processo n° 2017/412711 e 
2020/198720 e no Parecer n° 000208/2022 da Procuradoria-Geral do Estado – PGE,
r E s o l v E:
art. 1° demitir, “a bem do serviço público”, o servidor JosE Maria fErrEi-
ra PErEira, matrícula n° 57202086/1, ocupante do cargo de assistente 
de trânsito, lotado no departamento de trânsito do Estado do Pará, com 
fulcro no art. 177, inciso vi, no art. 178, inciso v e Xiv, e no art. 190, in-
cisos iv e Xiii, c/c arts. 193, 194 e 195, todos da lei Estadual n° 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994.
art. 2° demitir “a bem do serviço público”, o servidor EMaNUEl dE soUZa 
fraNÇa, matrícula n° 3268535/1, ocupante do cargo de auxiliar técnico, 
lotado no departamento de trânsito do Estado do Pará, com fulcro no art. 
177, inciso vi, no art. 178, inciso v, e no art. 190, incisos iv e Xiii, c/c arts. 
193, 194 e 195, todos da lei Estadual n° 5.810, de 1994. 
art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e XX, da constituição Estadual, e 
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar, instaurado pela 
Portaria nº 006/2018 – dGPc/Pad, de 23 de fevereiro de 2018, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº. 33.596, de 12 de abril de 2018; e
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 2019/418165 
e do Parecer nº 000210/2022 da Procuradoria-Geral do Estado - PGE,
r E s o l v E:
art. 1º demitir, “a bem do serviço público”, o servidor dEYvid aNtÔNio 
liMa GÓEs matrícula nº 57200427/2), ocupante do cargo de investiga-
dor de Polícia, lotado na Policia civil, com fulcro no art. 74, incisos Xiii, 
e XXXiX, art. 81, incisos iv, vi e Xiii, art. 84, parágrafo único, e art. 87, 
caput, todos da lei complementar n° 022, de 15 de março de 1994.
art. 2º Este decreto entra m vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 2 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 4 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-173 da secretaria de Estado de Educação – sEdUc; 
considerando os termos do Processo n° 2021/1038620,
r E s o l v E:
art. 1° Nomear, de acordo com o art. 34, §1° da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6°, inciso i, da lei Estadual n° 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994, o candidato constante deste decreto, para exercer, em virtude 
de aprovação em concurso público c-173, o cargo discriminado a seguir, 
com lotação na secretaria de Estado de Educação - sEdUc.
carGo: ProfEssor classE i, NÍvEl a
19ª UrE: BElÉM
disciPliNa: PortUGUÊs
Karl MarX da silva saNtos
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Palácio do GovErNo, 4 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 794085

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 708/2022-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° 2022/529005, de 2 de maio 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 castaNHal/Pa, no dia 01/05/2022.
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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 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 maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 709/2022-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° 2022/529596, de 2 de maio de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 02/05/2022.

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 diretora do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 4 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 710/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, 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°2022/530639, de 2 de maio de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de aNaNiNdEUa/ castaNHal/Pa, no período de 02 a 03/05/2022.

servidor objetivo
GErsoN aNtoNio dE aNdradE raiol, cPf 307.346.652-53, 

matrícula funcional nº 5946828/1, ocupante do cargo secretário 
de diretoria, 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, 4 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 711/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, 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° 2022/534364, de 3 de maio 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 castaNHal/Pa, no dia 03/05/2022.

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 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 maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 793773

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 697/2022 - crG, de 03 de Maio 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  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
rEsolvE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

5960440/1 adolfo lola dE soUZa 07/06/2021 a 
06/06/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

5897621/3 adrYa loBato dE alMEida 08/06/2021 a 
07/06/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

5904327/2 aGassis atHaYdE dE olivEira 01/02/2021 a 
31/01/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5952258/2 aJaX dE soUsa loPEs 28/01/2021 a 
27/01/2022

30/06/2022 a 
14/07/2022

5947470/2 aNdrEia dE JEsUs riBEiro 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5947390/1 BrUNo do rosário alMEida 20/03/2021 a 
19/03/2022

02/06/2022 a 
01/07/2022

5939068/2 carolliNa PYKosZ aZEvEdo 07/02/2021 a 
06/02/2022

08/06/2022 a 
22/06/2022

5903658/2 EdErsoN Barros dias 07/02/2021 a 
06/02/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

55586180/2 EdilaiNE cristiNa PaMPloNa MENEZEs 03/08/2020 a 
02/08/2021

20/06/2022 a 
04/07/2022

5946887/2 EdsoN PaNtoJa dE carvalHo 15/06/2021 a 
14/06/2022

15/06/2022 a 
30/06/2022

5898593/1 EliEGE castro dE olivEira 01/04/2021 a 
31/03/2022

06/06/2022 a 
05/07/2022

5960512/1 GlaYcE KariNa silva 01/06/2021 a 
31/05/2022

30/06/2022 a 
14/07/2022

5960441/1 iNGrid da silva Naiff 08/06/2021 a 
07/06/2022

09/06/2022 a 
08/07/2022

5946310/1 ivaN fEliPE daNtas Paro 30/01/2021 a 
29/01/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5948918/2 ivaNa Maria GoMEs arrUda 06/06/2021 a 
05/06/2022

06/06/2022 a 
05/07/2022

73504214/4 JaNE dailHa costa cHavEs 01/06/2020 a 
31/05/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

84743/1 JoÃo fErNaNdo fErrEira NasciMENto 01/05/2020 a 
30/04/2021

30/06/2022 a 
29/07/2022

3157318/1 JorGE afoNso loBato BaHia 21/06/2021 a 
20/06/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

19658/1 JosÉ divaN saNtos da PENHa 01/02/2021 a 
31/01/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5946313/1 JUliaNa rios vaZ MaEstri 30/01/2021 a 
29/01/2022

27/06/2022 a 
26/07/2022

5946372/1 larissa dE NaZarÉ silva Brito 08/01/2021 a 
07/01/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5946492/1 lEoNardo araUJo GillEt MacHado 07/02/2021 a 
06/02/2022

23/06/2022 a 
22/07/2022

5913764/2 lEoNardo dE olivEira cHavEs 06/05/2021 a 
05/05/2022

02/06/2022 a 
17/06/2022

5960310/1 MarcEla cHavEs PEssoa 26/05/2021 a 
25/05/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

5898930/2 Marcia alEiXo dE olivEira 28/05/2021 a 
27/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5888886/2 MarcUs viNiciUs dE BraGa caldas 10/06/2021 a 
09/06/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

3222250/1 Maria rEGiNa MartiNs caraMUrU 19/05/2021 a 
18/05/2022

20/06/2022 a 
19/07/2022

5904823/1 Maria sUElY fErNaNdEs MoraEs 30/04/2021 a 
29/04/2022

06/06/2022 a 
05/07/2022

3263819/1 MariaNa dE JEsUs GoNÇalvEs MoNtEiro 17/06/2021 a 
16/06/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

36293/2 Mario cHavEs da triNdadE 30/06/2021 a 
29/06/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

4003799/2 Mario sErGio aMaral 14/05/2021 a 
13/05/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

6403566/1 Mario viNiciUs saNtiaGo dE araUJo 28/05/2021 a 
27/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

7003584/1 MaUro sErGio fErrEira dE soUZa 19/03/2021 a 
18/03/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5950873/2 MaUro sErGio MEscoUto da silva 02/09/2020 a 
01/09/2021

30/06/2022 a 
10/07/2022

5955826/2 Miria caZEiro tEiXEira 14/05/2021 a 
13/05/2022

20/06/2022 a 
19/07/2022

5947464/2 NaYara da silva araUJo 08/03/2021 a 
07/03/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5947020/2 orlaNdo dos saNtos silva 08/03/2021 a 
07/03/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

54195045/3 Patricia aParEcida da coNcEiÇÃo silva 15/04/2021 a 
14/04/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022
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5947329/1 Patricia dE MoraEs MElo 01/02/2021 a 
31/01/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

36676/1 PaUlo ataidE GoMEs dE liMa 02/05/2021 a 
01/05/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

5275792/4 PaUlo roBErto saNtos GoMEs 21/07/2021 a 
20/07/2022

27/06/2022 a 
26/07/2022

2194/1 raiMUNdo dE fátiMa riBEiro costa 01/01/2021 a 
31/12/2021

30/06/2022 a 
29/07/2022

5946065/2 roBErta Maria BarBosa do valE 16/03/2021 a 
15/03/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5900840/3 roBErto MarciEl da silva saNtos 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5948415/2 roNildo rodriGUEs EstUMaNo 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5945736/4 roNilMa saNtos da silva 08/01/2021 a 
07/01/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

4000073/4 rosaNa Maria dE Brito MoNtEiro silva 17/04/2021 a 
16/04/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

5906709/2 rUBENs olivEira aNsElMo JUNior 10/06/2021 a 
09/06/2022

30/06/2022 a 
29/07/2022

5939430/1 saNdra MarilU caMarGo soarEs 14/02/2021 a 
13/02/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

6403850/1 saMYr aNtÔNio rodriGUEs HolaNda 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

5945839/2 silvia lEda da silva liMa 02/06/2021 a 
01/06/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

54181543/2 silvia rEGiNa dE olivEira soUsa BittENcoUrt 
PErEira

03/03/2021 a 
02/03/2022

30/06/2022 a 
14/07/2022

5946824/1 WiviaNE dE castro NasciMENto 15/02/2021 a 
14/02/2022

14/06/2022 a 
13/07/2022

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 03 de Maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 793758
Portaria N° 706/2022-crG, de 04 de Maio de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2022/535503, de 03/05/2022;
rEsolvE:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 04/05/2022, o gozo 
de férias do servidor JarliElsoN saNtos da costa, id. funcional nº. 
5945810/1, concedido por meio da Portaria nº. 549/2022-ccG, publicada 
no DOE Nº. 34927, de 08/04/2022, ficando os dias interrompidos a serem 
gozados no período de 01/09/2022 a 28/09/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 04 de Maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 707/2022-crG, de 04 de Maio de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2022/524337, de 02/05/2022;
rEsolvE:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 03/05/2022, o gozo 
de férias do servidor EdMar silva PErEira filHo, id. funcional nº. 
5927331/2, concedido por meio da Portaria nº. 305/2022-crG, publicada 
no DOE Nº. 34886, de 09/03/2022, ficando os dias interrompidos para 
gozo oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 04 de Maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 712/2022-crG, de 04 de Maio de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2022/538014, de 04/05/2022;
rEsolvE:
coNcEdEr, 10 (dEZ) dias de férias regulamentares, a servidora Maria 
alicE silva dE soUsa, id. funcional nº. 5901819/1, para gozo no período 
de 01/06/2022 a 10/06/2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria, 04 de Maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 793805

Portaria Nº 575/2022-ccG, de 4 de Maio 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. 2022/521632,
r E s o l v E:
exonerar vErENa fEitosa Bitar vascoNcElos do cargo em comissão de 
assessor técnico ii, código GEP-das-012.4, com lotação na secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, a contar de 1° de maio de 2022. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 4 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 576/2022-ccG, de 4 de Maio 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. 2022/521632,
r E s o l v E:
i. exonerar BrENda rassY carNEiro MaradEi do cargo em comissão de 
diretor de Planejamento Estratégico, código GEP-das-011.5, com lotação 
na secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1º 
de maio de 2022.
ii. nomear Maria do PErPÉtUo socorro Garcia castro para exer-
cer o cargo em comissão de diretor de Planejamento Estratégico, código 
GEP-das-011.5, com lotação na secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, a contar de 1º de maio de 2022. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 4 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 577/2022-ccG, de 4 de Maio 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. 2022/521632,
r E s o l v E:
nomear vErENa fEitosa Bitar vascoNcElos para exercer o cargo em 
comissão de diretor de Gestão de logística, código GEP-das-011.5, com 
lotação na secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar 
de 1° de maio de 2022. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 4 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 578/2022-ccG, de 4 de Maio 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. 2022/521632,
r E s o l v E:
i. exonerar sHirlEY saNtos araÚJo do cargo em comissão de assessor 
técnico i, código GEP-das-012.5, com lotação na secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, a contar de 1º de maio de 2022.
ii. nomear KlEYcE stEfaNY do coUto lEitE para exercer o cargo em comis-
são de assessor técnico i, código GEP-das-012.5, com lotação na secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1º de maio de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 4 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 579/2022-ccG, de 4 de Maio 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. 2022/521632,
r E s o l v E:
i. exonerar KlEYcE stEfaNY do coUto lEitE do cargo em comissão de 
coordenador de Projetos logísticos, código GEP-das-011.4, com lotação 
na secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1º 
de maio de 2022.
ii. nomear Marcia tHais BarBosa sEvEriNo para exercer o cargo em 
comissão de coordenador de Projetos logísticos, código GEP-das-011.4, 
com lotação na secretaria de Estado de Planejamento e administração, a 
contar de 2 de maio de 2022. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 4 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 580/2022-ccG, de 4 de Maio 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. 2022/523353,
r E s o l v E:
i. exonerar KalUaNo aUGUsto da silva costa do cargo em comissão 
de assessor ii código GEP-das-011.2, com lotação na secretaria de Esta-
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do de segurança Pública e defesa social, a contar de 2 de maio de 2022.
ii. nomear Walaf foNtElEs riBEiro.para exercer o cargo em  comissão 
de assessor ii, código GEP-das-011.2, com lotação na secretaria de Esta-
do de segurança Pública e defesa social, a contar de 2 de maio de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado,           dE Maio dE 2022.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 4 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 581/2022-ccG, de 4 de Maio de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E s o l v E:
nomear GillENE rocHa dos saNtos para exercer o cargo em comissão 
de coordenador da área de Educação, código GEP-das-011.5, com lotação 
no centro regional de Governo do Nordeste do Pará.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 4 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 582/2022-ccG, de 4 de Maio 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. 2022/485631,
r E s o l v E:
i. exonerar fEliPE riBEiro fErrEira do cargo em comissão de diretor 
de seccional, código GEP-das-011.3, com lotação na Polícia civil, a contar 
de 19 de abril de 2022.
ii. nomear EdGar HENriQUE da cUNHa MoNtEiro para exercer o cargo 
em comissão de diretor de seccional, código GEP-das-011.3, com lotação 
na Polícia civil, a contar de 19 de abril de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 4 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 713/2022-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° 2022/534067, de 3 de maio 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 castaNHal/Pa, no dia 03/05/2022.

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 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 maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 714/2022-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° 2022/534030, de 3 de maio 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 castaNHal/Pa, no dia 03/05/2022.

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

diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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 maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 715/2022-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° 2022/534131, de 03 de maio 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 castaNHal/Pa, no dia 03/05/2022.

servidor objetivo

Patriccia HEitMaNN ElErEs, cPf 646.668.242-00, matrícula 
funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na diretoria 

do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 04 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 794086

aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 07/2022 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará licita-
ção, no tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de cortes e poda de arvores, 
visando à conservação, restauração, manutenção e tratamento fitossanitá-
rio das áreas verdes e do solo natural das áreas que abriga o complexo da 
casa civil da Governadoria, com fornecimento de insumos, equipamentos, 
limpeza geral da área e destino final dos resíduos, por um período de 12 
(doze) meses, conforme especificações, estimativas de quantidades e va-
lores contidos do anexo i (termo de referência) do Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 05/05/2022 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 17/05/2022
Hora da abertura: 10:30hs (Horário dE BrasÍlia)
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 794087

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 030/2022 – sF/cMG, 
de 04 de Maio de 2022

suprido: tEN cEl PM MaUro HENriQUE da silva GUErra, Mf nº 
5774055/5, diretor de operações;Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) 
dias;Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias;valor: r$ 3.500,00;Ele-
mento de despesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 3.500,00;fonte 
de recurso: 0101/0301;ordenador de despesa: Marco antonio sirotheau 
corrêa rodrigues, cEl QoPM.

Protocolo: 794024

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 373/2022 – di/cMG, 
de 04 de Maio de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: são Paulo/sP;Período: 03/05/2022 a 09/05/2022;Quantidade 
de diárias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada);servidores: tEN cEl QoPM 
cassio tabaranã silva, Mf nº 5807867/2, 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 Marco antonio sirotheau 
corrêa rodrigues.

Protocolo: 793638
eXtrato de Portaria Nº 374/2022 – di/cMG, 

de 04 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: são Paulo/sP;Período: 03/05/2022 a 06/05/2022;Quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);servidor: cEl QoPM osmar 
vieira da costa Júnior, Mf nº 3405915/4;Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM Marco anto-
nio sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 793835

FÉrias
.

Portaria Nº 030/2022 – cMG, de 04 de Maio de 2022.
o sUBcHEfE da casa Militar da GovErNadoria do Estado, no uso 
de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/444401; 
nº 2022/473455 E Nº 2021/604353.
rEsolvE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares no mês de JUNHo, 
aos servidores abaixo relacionados, lotados na casa Militar da Governado-
ria do Estado.
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ord serVidor MF PerÍodo 
aQUisitiVo PerÍodo

1. ailsoN Brito dos saNtos 57221947/2 2020/2021 03/06 a 02/07/2022
2. rafaEl dE JEsUs BarrEto 4220254/3 2020/2021 03/06 a 02/07/2022
3. roBsoN lUiZ dE alMEida carNEiro 57221863/2 2020/2021 01/06 a 30/06/2022
4. HErNaNi farias dE soUsa 5584833/2 2021/2021 01/06 a 30/06/2022
5. aNa alMEida PiMENtEl 36226/1 2021/2022 01/06 a 30/06/2022
6. JEsiEl dias silva 54184993/2 2021/2022 01/06 a 30/06/2022

7. lUiZ carlos MartiNs da silva JUNior 54185004/2 2021/2022 03/06 a 02/07/2022

8. Marcio da cUNHa cardoso 4220585/2 2021/2022 03/06 a 02/07/2022
9. MaUro HENriQUE da silva GUErra 5774055/5 2021/2022 01/06 a 30/06/2022
10. PEdro NaZarENo dos saNtos ModEsto 5602289/2 2021/2022 17/06 a 16/07/2022

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa Militar da GovErNadoria do Estado, 04 dE Maio dE 2022.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs - cEl QoPM rG 13827
subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 793520
Portaria Nº 031/2022 – cMG, de 04 de Maio de 2022.
o sUBcHEfE da casa Militar da GovErNadoria do Estado, no uso 
de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/528444.
rEsolvE:
i – coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo 2021/2022, a servidora larissa de oliveira Brito, Mf nº 
5903998/3, no período de 06/06 a 20/06/2022.
ii - dEsiGNar o servidor Natanael dias lobato, Mf nº 5722449/2, asses-
sor de segurança, para responder pelo cargo de coordenador de Gestão 
de Pessoas, cumulativamente com a função que já exerce no período de 
06/06 a 20/06/2022, em virtude da titular, servidora larissa de oliveira 
Brito, Mf nº 5903998/3, ter entrado em gozo de férias regulamentares no 
período supracitado.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa Militar da GovErNadoria do Estado, 04 dE Maio dE 2022.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs - cEl QoPM rG 13827
subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 793523

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 207/2022-PGe/GaB., de 03 de maio de 2022.
o Procurador-Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe fo-
ram conferidas pelo art. 5º, Xviii, da lei complementar Estadual nº 041, 
de 29 de agosto de 2002; e
Considerando a dedicação e a eficiência dos servidores da Procuradoria-
Geral do Estado que trabalharam em mutirão na coordenadoria financeira 
para o processo das rPvs que estavam em atraso; e
considerando a necessidade de expressar o reconhecimento à meritória 
atuação funcional,
rEsolvE:
art. 1º - EloGiar, pela valorosa contribuição à administração Pública es-
tadual, com a participação em mutirão na coordenadoria financeira da 
Procuradoria-Geral do Estado, os seguintes servidores do Estado:
- arlen antonio soeiro de souza, assistente de Procuradoria, identidade 
funcional nº 55589338/1;
- Bruna Guimarães campos, chefe de secretaria, identidade funcional nº 5938065/2;
- carolina Nascimento Martins Pereira, Gerente, identidade funcional nº 5920148/2;
- cláudia cardoso Moreira de campos soares, técnico de Gestão em Pro-
curadoria, identidade funcional nº 5753180/5;
- cláudia cartagenes Bouth, auxiliar de administração “c”, identidade fun-
cional nº 2009560/1;
- Ediany caniceiro Mattar, assessor iii, identidade funcional nº 5900033/3;
- fabrício celso sampaio de andrade, técnico em Gestão Pública, identida-
de funcional nº 55589491/2;
- fernando saraiva de souza filho, coordenador, identidade funcional nº 55587574/2;
- Helena Miucha Palhano da rosa, técnico de Procuradoria, identidade fun-
cional nº 57175321/2;
- João alexandre Parente Monteiro, agente administrativo, identidade fun-
cional nº 54193811/1;
- Katiane cristina da silva Borges, coordenadora, identidade funcional nº 
5888805/1;
- larissa cerqueira ferraz, Gerente, identidade funcional nº 5949212/1;
- leandro Nissim Meyr tobelem, assessor iv, identidade funcional nº 
5944926/2;
- Maria célia rodrigues soares, assistente de Procuradoria, identidade fun-
cional nº 5888843/1;
- renata de Nazareth oliveira de freitas almeida, técnico em Procuradoria, 
identidade funcional nº 5819440/3;
- rose Mary da silva Pinheiro, agente administrativo, identidade funcional nº 31763/1;
- roseli Pantoja cavalcante serra, assessora, identidade funcional nº 
5892912/3;

- sandra Maria silva ferreira, técnico em Gestão Pública – administração, 
identidade funcional nº 5433452/3;
- sheyla Patricia Pereira Pires, assistente administrativo, identidade fun-
cional nº 54190354/1;
- shirley Pereira Pires, assistente administrativo, identidade funcional nº 
57174482/2; e
- tânia Maria teixeira Gomes, técnico, identidade funcional nº 3158500/1.
art. 2º determinar à Gerência de recursos Humanos que providencie as 
devidas anotações nos assentamentos funcionais.
art. 3º registre-se e publique-se.
ricardo NassEr sEfEr
ProcUrador-GEral do Estado

Protocolo: 793540

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 211/2022-PGe.G., 04 de maio de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais.
rEsolvE:
dEsiGNar, o Procurador do Estado antonio Paulo Moraes das chagas, id. 
funcional nº 5402808/1, para responder pelo cargo de Procurador-chefe da 
Procuradoria da dívida ativa - Pda, por motivo de férias da titular, adriana Mo-
reira Bessa, id. funcional nº 80845530/2, no período de 04.05 a 18.05.2022.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 793839
Portaria Nº 210/2022-PGe.G., 04 de maio de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais.
rEsolvE:
dEsiGNar, o Procurador do Estado Paulo de tarso dias Klautau filho, id. fun-
cional nº 5746299/1, para responder pelo cargo de Procurador-chefe da Pro-
curadoria fiscal - Profisco, por motivo de férias do titular, thiago vascon-
cellos Jesus, id. funcional nº 5930965/1, no período de 09.05 a 18.05.2022.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 793829

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 1003597466 (Uc 10148022)
Exercício: 2022
data da assinatura: 03/05/2022
valor Estimado: r$ 295.687,50 (duzentos e noventa e cinco mil e seiscen-
tos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
dotação orçamentária: funcional Programática nº 25101.03.122.1297.8338, 
Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101.
objeto: acréscimo de 25% no valor do contrato.
contratada: EQUatorial Pará distriBUidora dE ENErGia s/a
cNPJ/Mf nº 04.895.728/0001-80
Endereço: rodovia augusto Montenegro, km 8,5, s/n, cEP: 66.823-010, 
Belém, Pará
ordenador: ricardo Nasser sefer, Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 793439

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 214/2022-PGe.G. Belém, 04 de maio de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/540580;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 1/2 diária ao 
Procurador-Geral do Estado, ricardo Nasser sefer, identidade funcional nº 
5896477/1, para participar do julgamento sobre a taxa minerária no stf, 
no dia 19.05.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 793877

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 209/2022-PGe.G. Belém, 03 de maio de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rEsolvE:
torNar sEM EfEito, a Portaria Nº 191/2022-PGE.G. de 25.04.2022, 
publicada no doE nº 34.946 de 26.04.2022, que concedeu licença saúde 
à servidora roberta ferreira da silva, identidade funcional nº 57202674/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 793802
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de coNtrato teMPorÁrio– seac
Pss N°02/2022
ProcEsso N°: 2021/1061338
ModalidadE dE adMissÃo: temporário
oBJEto: contratação de servidores por tempo determinado através de 
Pss-002/2022.
coNtrataNtE: secretaria Estratégica de Estado de articulação da cida-
dania – sEac.
viGÊNcia coNtratUal: 02/05/2022 a 01/05/2023.

coNtrato Nº coNtratado carGo
029/2022 alEXaNdrE da silva Brito assistENtE dE iNforMatica
030/2022 aUGUsto cEsar MiraNda NUNEs tEcNico EM GEstao cUltUral
031/2022 crislENE GoUvEa dE MElo tEcNica EM GEstao PUBlica
032/2022 EliZaBEtH do NasciMENto PiNto assistENtE dE iNforMatica
033/2022 flavio riBEiro carvalHo raMos tEcNico EM GEstao PUBlica
034/2022 JorGE sEBastiao do NasciMENto dos saNtos Motorista
035/2022 lUis alEXaNdrE fraNco da silva Motorista
036/2022 MicHEl GUiMaraEs Garcia tEcNico EM GEstao dE iNforMatica

dotaÇÃo orÇaMENtária:
Und. orçamentária: 76101 - sec. Estratég. de Estado de articulação e cidadania
função: 08 - assistência social
sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - manutenção da Gestão
Proj. atividade: 8411 - operacionalização das ações de recursos Humanos
Nat. despesa: 319004.11 – contratação por tempo determinado
Nat. Despesa: 319011.17 – Gratificação de Nível Superior
Nat. despesa: 319016.29 – abono salarial
Nat. despesa: 339046.02 – auxilio alimentação
Nat. despesa: 339049.01 – auxilio transporte
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
ação: 263073 - Plano interno:  4120008411P
ordENador rEsPoNsávEl:
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado – sEac

Protocolo: 793888

.

.

diÁria
.

Portaria N° 095/2022-GaB/seac
Belém Pa, 03 de maio de 2022.
o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 24.01.1994,
rEsolvE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação:

Matr FUNc NoMe do serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
5959650/ 1 JodsoN fErrEira riBEiro 23/04/2021 a 22/04/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário, , 03 de maio de 2022.
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 793903
Portaria 086/2022-GaB/seac
Belém Pa 29 de abril de 2022
o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/471645
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor abaixo 3,5 (três e meia) diárias no período de 
08/05/2022 a 11/05/2022, a cidade de Brasília, no distrito federal, tendo 
em vista o curso “fiscalização de contratos e a nova lei de licitações”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5920408-3 ivaldo afoNso XaviEr dE aMoriM 219.328.752-04

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário 29 de abril de 2022
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 793905

Portaria 087/2022-GaB/seac
Belém Pa 29 de abril de 2022
o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/466506
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor abaixo 3,5 (três e meia) diárias no período de 
25/05/2022 a 28/05/2022, a cidade de Brasília, no distrito federal, tendo 
em vista o curso “formação de Pregoeiro e comprasnet”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
55589973-1 lUiZ fErNaNdo soUZa loBato 812.242.222-53

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário 29 de abril de 2022
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 793911

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria aGe Nº 043/2022-GaB, de 04 de maio 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 considerando os autos 
do Processo nº 2022/541486.
rEsolvE:
i – conceder suprimento de fundos ao servidor José augusto de souza 
souza, matrícula nº 55588532/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado 
nesta aGE;
ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 3.000,00 (três mil reais) e 
destina-se a atender despesas de pronto pagamento desta aGE;
iii – a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de re-
cursos próprios do Estado e terá a classificação: 11108.04.122.1297-
25370000, conforme a natureza das despesas:
 – 3.33.90.30-96 - r$ 3.000,00-Material de consumo
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.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 793819
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 090 de 04 de Maio de 2022
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais,que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor sÍlio dE alMEida BarBosa, MatrÍcUla: 
54190572/2, para responder pelo cargo de coordENador dE NUclEo 
dE ProJEtos, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, em virtude da 
titular servidora sUZaNa Maria farias NUNEs, matrícula: 5949018/1 
encontrar-se de férias.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 793588

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 092 de 04 de Maio de 2022
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNsidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 11 (onze) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, tendo como objetivo central, a 
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continuidade do cumprimento das metas do PPa para o ano de 2022, nos 
municípios de tucuruí, Marabá e Parauapebas, no período de 08 a 19 de 
maio de 2022.

serVidor MatrÍcULa

afonso Jose Nascimento de lima 5953814/1

anna Gabrielle Mota Pimentel de carvalho 5946735/1

liani do socorro de oliveira dias 5958694/1

Paula andreia serrão sampaio 5960433/1

tânia Mendes torres 5963346/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 793759

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0100/Gs, de 04 de Maio de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no 
uso da competência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
considerando os termos do Processo Eletrônico nº. 2021/957466.
rEsolvE:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
agropecuária e da Pesca - sEdaP, para a secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração - sEPlad, a servidora Hilda EliZaBEtH soUto 
dE vascoNcElos olivEira, matrícula 20885/2, cargo de Economista, a 
contar da data da publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 04 de Maio de 2.022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo.
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 793855
Portaria Nº 0099/Gs, de 04 de Maio de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no 
uso da competência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
considerando os termos do Processo Eletrônico nº. 2021/358237.
rEsolvE:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
agropecuária e da Pesca - sEdaP, para a secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração - sEPlad, o servidor carlos fErNaNdo silva dE 
sENa, matrícula 5900925/1, cargo de técnico em Gestão Pública, a contar 
da data da publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 04 de 
Maio de 2.022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo.
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 793858

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 365/2022-daF/sePLad, de 04 de Maio 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 pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/541768 e, ainda, o ates-
tado Médico de 13/02/2022,
r E s o l v E:
i-coNcEdEr 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde à servi-
dora NadJa alliNE dE aNdradE MUllEr, id. funcional nº. 57188181/3, 
ocupante do cargo de auxiliar administrativo, lotada na coordenadoria de 
Projetos logísticos, no período de 13/02/2022 a 22/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/02/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 04 dE 
Maio dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 793927

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº. 011/2022 – sePLad
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo, com sede na travessa do chaco nº. 2350, Bairro do Marco. Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNtratada: Empresa MorEira GodoY coMÉrcio E sErviÇos EirEli, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 15.534.401/0001-07, estabelecida na tv. Enéas 
Pinheiro, nº. 2.462, térreo, Bairro: Marco. cEP: 66.095-015. Belém/Pa.
oBJEto: aquisição de água mineral, de 20 litros, em regime de comodato, 
para atender às necessidades da Estação cidadania de Parauapebas/Pa, 
conforme anexo i do respectivo Edital.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania
Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
valor:  r$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).
viGÊNcia: de 12 (doze) meses a partir de 29/04/2022 à 28/04/2023
data da assiNatUra: 29/04/2022
ordENador: ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 793786

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 07/2022 – sePLad/daF
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo – sEPlad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a 
empresa l N da costa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.360.995/0001-15.
do oBJEto: a presente contratação tem por objeto a aquisição de recarga 
de Gás liquefeito (gás de cozinha) com 13 kg, para atendimento da de-
manda da sEPlad.
DA JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pelo nexo efetivo 
entre o inciso ii, do art. 24 da lei nº 8.666/93 c/c §2º, do art. 2º do de-
creto Estadual nº 856, de 24 de junho de 2020, com base no Processo nº 
2022/394859, a natureza da empresa l N da costa, e o objeto contratado.
do fUNdaMENto lEGal: a presente contratação decorre da dispensa de 
licitação nº 07/2022 – sEPlad/daf, com fundamento no inciso ii, do art. 
24 da lei nº 8.666/93 c/c §2º, do art. 2º do decreto Estadual nº 856, de 
24 de junho de 2020.
valor GloBal: r$ 11.120,00 (onze mil cento e vinte reais).
rEcUrsos orÇaMENtários:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
valor Unitário: 139,00
valor total: r$ 11.120,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
Belém-Pa, 03 de maio de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 793931

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa
Considerando as justificativas apresentadas e com fundamento no inciso 
ii, do art. 24 da lei nº 8.666/93 c/c §2º, do art. 2º do decreto Estadual nº 
856, de 24 de junho de 2020 e levando-se em consideração os termos da 
Manifestação Jurídica nº 177/2022 – cJUr/sEPlad e do despacho – cJUr/
sEPlad, constante do Processo nº 2022/394859, por exigência do art. 38, 
inciso VI, do mesmo diploma legal, resolvo ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação nº 07/2022.
Belém-Pa, 03 de maio de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 793938

.

.

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto ao terMo 
de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 03/2021

PartÍciPEs: sEcrEtaria dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo - sE-
Plad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747/0001-01, e a sEcrEta-
ria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária – sEaP, inscrito no 
cNPJ/Mf n.º 05.929.042/0001-25
oBJEto: a alteração da dotação orçamentária constante da cláUsUla 
sEGUNda – do oBJEto, do 1º termo de apostilamento ao termo de Exe-
cução descentralizada nº 03/2021, que passará a ter a seguinte redação:
“Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.122.1297.8339 -operacionalização das ações 
de recursos Humanos
Natureza de despesa: 33.90.36 – outros serviços de terceiros–Pessoa física
valor Mensal: r$ 19.173,20
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valor total (5 meses): r$ 95.866,00
fonte: 0101009876
origem dos recursos: tesouro Estadual”
data da assiNatUra: 29/04/2022
ordENador dE dEsPEsas: ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 793873

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 358/2022-daF/sePLad, de 04 de Maio 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 pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsidEraNdo o Processo nº. 2022/537646 de 04/05/2022,
rEsolvE:
iNtErroMPEr, a contar de 03/05/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da Portaria Nº 303/2022 – 
daf/sEPlad de 11/04/2022, publicada no doE nº.34.932 de 13/04/2022, 
à servidora PaUla frassiNEtti GoNcalvEs caMPEllo, id. funcional nº 
5724074/5, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, lotada na 
coordenadoria de Gestão de Pessoas – cGEP/daf/sEPlad.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 04 dE 
Maio dE 2022.
Íris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 793736
Portaria Nº. 01/2022-caPcJ
o PrEsidENtE da coMissÃo dE avaliaÇÃo da ProMoÇÃo dos 
coNsUltorEs JUrÍdicos do Estado, designado pela Portaria Nº 0092/2022-
Gs/sEPlad, de 28 de abril de 2022, no uso de suas atribuições legais.
rEsolvE:
dEsiGNar Maria aParEcida varaNda dias, ocupante do cargo de con-
sultora jurídica, matricula nº 3264033, para exercer as funções de secre-
tária junto a esta comissão.
Belém, 03 de maio de 2022.
JosÉ GoraYEB saNtos
Presidente

Protocolo: 793639

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 086, de 04 de maio de 2022.
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
rEsolvE: designar a servidora para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto Fiscais

MENdEX 
NEtWorKs tElE-
coMUNicaÇÕEs 
ltda (cNPJ nº 

08.219.232/0001-
47).

ctr 015/2022–
ioE
 

coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa dE tElEco-

MUNicaÇÕEs EsPEcia-
liZada Na PrEstaÇÃo 
dE sErviÇos dE liNK 
dEdicado dE acEsso 

À iNtErNEt dE 40 
MBPs coM a iNfraEs-
trUtUra NEcEssária, 

Para atENdEr a 
iMPrENsa oficial do 

Estado – ioE.

r$ 52.887,00 
(cinquenta 
e dois mil 

oitocentos e 
oitenta e sete 

reais).

Processo N° 
2021/239665

titular: lUaNa 
MiraNda 

farias rEBElo 
(MatrÍcUla N° 

5961552/2)
 

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
PrEsidENtE da ioE

Protocolo: 793741
Portaria N.º 087, de 04 de maio de 2022.
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;

RESOLVE: Designar a servidora para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:
fiscal: lUaNa MiraNda farias rEBElo, Matrícula nº. 5961552/2.
revoga-se qualquer portaria em contrario.

 coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto

lEfEMEl MaNUtENÇÃo 
E rEParos dE MáQUi-
Nas ltda EirEli-ME – 
cNPJ 41.301.446/0001-

33
 

ctr 048/2021/
ioE
 

coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
EsPEcialiZada EM MaNUtEN-
ÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva 

dE MáQUiNas offsEt, coM 
forNEciMENto dE PEÇas

valor total
r$ 756.500,00

PrEGÃo ElEtrÔNico 
Nº 009/2021

 

registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
PrEsidENtE da ioE

Protocolo: 793813

coNtrato
.

Pregão eletrônico 002/2022-ioe
contrato: 015/2022- ioE.
PaE: 2021/239665
Exercício: 2022.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE tElEcoMUNicaÇÕEs EsPEcia-
liZada Na PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE liNK dEdicado dE acEsso À 
iNtErNEt dE 40 MBPs coM a iNfraEstrUtUra NEcEssária.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
valor: r$ 52.887,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e sete reais).
data de assinatura: 04/05/2022
data da vigência: 04/05/2022 a 03/05/2023.
fonte de recurso: 0261.00 0000
Natureza da despesa: 339040
Programa de trabalho: 22.126.1424.8238
Plano interno: 419.000.8238c
contratado: MENdEX NEtWorKs tElEcoMUNicaÇÕEs ltda (cNPJ nº 
08.219.232/0001-47).
Endereço: rua dos Expedicionários, n° 238, sl 01, centro, cEP 11930-000, 
Pariquera-açu/sP.
E-mail: financeiro@mendex.com.br
telefone: (13) 3856-4311
ordenador: aroldo carNEiro

Protocolo: 793721

FÉrias
.

Portaria N° 085 de 04 de Maio de 2022.
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado - ioE, no uso das atribui-
ções 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:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo 
relacionados no período de 01/06 a 30/06/2022, com retorno as suas ati-
vidades no dia 01/07/2022.

NoMe MatrÍcULa PerÍodo aQUisitiVo

arilda dUartE carvalHo dE farias 5125863/1 2021/2022

EdUardo sErGio MartiNs 5051355/2 2021/2022

lUiZ carlos BarBosa do NasciMENto 3151662/1 2019/2020

raiMUNdo fErrEira dE soUZa 5083630/1 2021/2022

victor aBraHaM costa BENitEZ 57231235/2 2021/2022

ZENEidE aParEcida silva dE alMEida 5831598/6 2021/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 793816

diÁria
.

Portaria N.º 081 de 29 de aBriL de 2022.
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado - ioE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de 
Abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de Abril de 2022.
considerando o Processo do PaE n.º 2022/499489.
resolve:
conceder a servidora saNdra Maria caMiNHa foNsEca, cPf nº 
070.848.032-20, matrícula nº 5085152/2, a concessão 01 e ½ (uma e 
meia) diárias, onde se deslocará até o município de saNtarÈM/Pa, no 
período 28.04.2022 a 29.04.2022, para representar a ioEPa junto a 
academia de letras e artes de santarém.- alas, naquele município.
registre-se, publique-se e cumpra-se
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 794089
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 068 de 04 de maio de 2022
coNcEdEr, 2 e 1/2(duas e meia)diárias aos servidores, fraNK KarsoN 
XaBrEGas loBato, matricula nº 5945694/1, coordenador de Gestão de 
Pessoas, lEaNdro lUcas dos saNtos, matricula nº 57232974/1, assis-
tente administrativo e afoNso EMaNoEl da silva MoNtEiro, matricula 
nº 6120024/1, Motorista, com base na lei Nº 5.810 de 24/01/1994, art. 
127 inciso iii, face as despesas com alimentação e, hospedagem nos mu-
nicípios de Bragança e Marapanim/Pa, no período de 09 a 11/05/2022, 
com objetivo de proceder vistoria técnica “in loco”, bem como, reunião 
com Entidades de saúde, para celebração de contratos de credenciamento, 
naquela localidade.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 09 de maio de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 793864

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 312 de 04 de Maio 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, publica-
do no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/501674 (PaE), de 26/04/2022, que dispõe sobre gozo de licença Prêmio.
rEsolvE: 
i – coNcEdEr à servidora Maria de Belém dos santos albuquerque, ma-
trícula funcional n° 85596/3, ocupante do cargo de técnico de administra-
ção e finanças, lotada no Núcleo de controle interno, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 09/05/2022 a 07/06/2022, correspondente 
ao triênio 2014/2017.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de maio de 2022. 
 iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 793831

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 311 de 04 de Maio 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 Processo administrativo Eletrônico nº 2022/504995 
(PaE), de 27/04/2022;
rEsolvE:
i - coNcEdEr a servidora Juliana Bezerra Galvão cavalcante de souza, 
matrícula nº 57217631/2, ocupante do cargo de técnico Previdenciário B, 
lotada no Núcleo de atenção Psicossocial, suprimento de fundos no valor 
total de r$500,00 (quinhentos reais), para atender despesas de pronto 
pagamento, referente à passagem e locomoção, o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339033 r$500,00

ii – EstaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
20 (vinte) 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.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 793807

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 313 de 04 de Maio 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 2022/521151 
(PaE), de 29/04/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo à servidora Patrícia amaral Potiguar, ma-
trícula nº 5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de 
Núcleo regional, a viajar ao município de capanema/Pa, no dia 02/05/2022, 
a fim de realizar visita técnica no polo do IGEPREV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 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 maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 793812
Portaria Nº 314 de 04 de Maio 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 2022/517196 
(PaE), de 29/04/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo ao servidor Newton fernando lopes da 
silva, matrícula nº 57221203/2, ocupante do cargo em comissão de asses-
sor, a viajar ao município de Abaetetuba/PA, no dia de 04/05/2022, a fim 
de realizar visita técnica e supervisionar a manutenção predial do polo do 
iGEPrEv no referido município.
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 maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 793815
Portaria Nº 308 de 04 de Maio 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 2022/431670, de 
08/04/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e concessão de diárias.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo às servidoras abaixo relacionadas, 
a viajarem a cidade de Porto alegre/rs, no período de 03/05/2022 a 
07/05/2022, a fim de participarem do XX Seminário Sul-Brasileiro de Pre-
vidência Pública:

serVidores MatrÍcULa carGo LotaÇÃo

iara ferreira de oliveira 5948788/1 técnico Previdenciário a coordenadoria do consultivo

lais Pinto serruya 5948959/1 técnico Previdenciário a Procuradoria Jurídica

Marta Nassar cruz 12477036/4 Procurador Procuradoria Jurídica

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias às servidoras citadas acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 792968

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

eXtrato de Portaria Nº. 090 de 03 de maio de 2022.
Nome: dEBora rocHa dE alMEida soUZa
Matrícula: 54187627/2
cargo: assistente administrativo
lotação: Gabinete
concessão: 15 (quinze) dias
Período: 05/01 a 19/01/2022
laudo Médico: 88461 / Processo: 2022/454940

Protocolo: 793785

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 089 de 02 de Maio de 2022.
a dirEtora GEral iNtEriNa da Escola dE GovErNaNÇa PÚBlica do 
Estadodo Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações: e,
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/443410,
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rEsolvE:
i – designar a servidora lidiaNE aGUiar PalHEta, id funcional nº 
5964636/1, assessor, para substituir a servidora lÚcia PacHEco vilHENa, 
id funcional Nº 57201545/4, na Portaria Nº 076 de 11 de março de 2022, 
doE 34.896 de 17/03/2022, que tem por objeto a contratação dos serviçod 
de publicação junto à escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa.
ii – Esta Portaria entra em vigor a contar de 07 de abril de 2022.
ElisaNGEla Mara da silva JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 793791

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa - caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002293, de 03 de maio 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: lioMar GoNZaGa do NasciMENto soUZa.
cPf: 282.511.132-53.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 at.
cHassi: 98861110XJK186301.

Protocolo: 793778
Portaria Nº 287 de 03 de  Maio de 2022.
o secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 48 /2022, protocolo PaE 
Nº 2022/526265 datado de 02/05/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da Portaria Nº 1294/2018, 
de 28/05/2018 publicada no doE, edição nº 33.630, de 05/06/2018.
rEsolvE:
rEdEsiGNar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo servi-
dor PaUlo taKasHi saWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional n. 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
13/05/2022, de acordo com o caput do artigo, 208 da lei Estadual n. 
5.810/94, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n. 
002018730011555-6.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado da faZENda
EM 03 / 05 /2022.
lourival de Barros Barbalho Junior
secretário de Estado da fazenda em exercício

Protocolo: 793722
Portaria Nº 285 de 03 de  Maio de 2022.
o secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 46 /2022, protocolo PaE 
Nº 2022/525907  datado de 02/05/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da Portaria Nº 1289/2018, 
de 28/05/2018 publicada no doE, edição nº 33.630, de 05/06/2018.
rEsolvE:
rEdEsiGNar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo servi-
dor PaUlo taKasHi saWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional n. 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
13/05/2022, de acordo com o caput do artigo, 208 da lei Estadual n. 
5.810/94, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n. 
002018730011593-9.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado da faZENda
EM 03 / 05 /2022.
lourival de Barros Barbalho Junior
secretário de Estado da fazenda em exercício

Protocolo: 793711
Portaria Nº 286 de 03 de  Maio de 2022.
o secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 47 /2022, protocolo PaE 
Nº 2022/526120 datado de 02/05/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da Portaria Nº 1292/2018, 
de 28/05/2018 publicada no doE, edição nº 33.630, de 05/06/2018.
rEsolvE:
rEdEsiGNar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo servi-
dor PaUlo taKasHi saWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional n. 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
13/05/2022, de acordo com o caput do artigo, 208 da lei Estadual n. 
5.810/94, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n. 
002018730011583-1.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado da faZENda
EM 03 / 05 /2022.
lourival de Barros Barbalho Junior
secretário de Estado da fazenda em exercício

Protocolo: 793716

Portaria Nº 873 de 03 de Maio de 2022.
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E s o l v E:
art. 1º dEsiGNar os servidores, fraNcisco JoÃo araÚJo cariccHio, 
Matrícula: 05964995 e lUis carlos WElliNGtoN dE soUZa WassalY 
Matrícula: 05361249/5, para atuarem, respectivamente como fiscal titular 
e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
da faZENda - sEfa e a empresa EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNfor-
MaÇÃo E coMUNicaÇÃo do Estado do Pará – ProdEPa, sob o cNPJ nº 
05.059.613/0001-18, referente ao contrato administrativo nº 083/2021, 
tendo como objeto prestação de serviços de microfilmagem e digitaliza-
ção, digitalização, licenças de Uso do sistema iNdEXa, armazenamento 
de imagens digitalizadas e armazenamento de microfilmes dos acervos.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo
diretor de administração - sEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 793700
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 282 de 29 de aBriL de 2022
rEMovEr a pedido, o servidor Marco aUrElio dE atHaYdE carvalHo, 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 2052130/2, da cEcoMt para a 
cEcoMt de Portos e aeroportos.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 793651
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 800 de 25 de aBriL de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referente ao 1° período, ao servidor 
JosE aNtoNio rodriGUEs silva dE olivEira, id func nº 2007967/3, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEcoMt, para serem usu-
fruídas no período de 20/06/2022 a 04/07/2022, referentes ao exercício de 
06/08/2018 a 05/08/2019.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 801 de 25 de aBriL de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referente ao 2° período, ao servidor 
JosE aNtoNio rodriGUEs silva dE olivEira, id func nº 2007967/3, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEcoMt, para serem usu-
fruídas no período de 18/07/2022 a 01/08/2022, referentes ao exercício de 
06/08/2018 a 05/08/2019.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 802 de 26 de aBriL de 2022
forMaliZar a iNtErrUPÇÃo de 23 (vinte e três) dias, a contar de 
08/03/2021, do gozo das férias da servidora Maria ElMa corrEa da 
costa, assistente administrativo, id func nº 3247716/1, lotada na 
cEcoMt de araguaia, concedidas pela Portaria Nº 141 de 21/01/2021, 
publicada no doE nº 34.468 de 22/01/2021, referente ao exercício de 
22/01/2020 a 21/01/2021, as quais ficam para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 824 de 27 de aBriL de 2022
dEsiGNar a servidora adrYENNE NUNEs PErEira, id func nº 54193872/1, 
agente administrativo, para responder pela célula de captação de recur-
sos e controle da dívida/ditEs, no período de 18/04/2022 a 07/05/2022, 
por motivo de férias, do (a) titular Alba Nazaré Pinto do Carmo, Identifica-
ção funcional nº 5615658/1.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 825 de 27 de aBriL de 2022
iNtErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 18/04/2022, do gozo 
das férias do servidor Marcos aUGUsto catHariN, auditor fiscal de 
receitas Estaduais/conselheiro, id func nº 5915279/1, lotado no tribunal 
administrativo de recursos fazendários, concedidas pela Portaria Nº 370 
de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.879 de 03/03/2022, referente ao 
exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 826 de 27 de aBriL de 2022
aUtoriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias a servidora 
Maria lEida rodriGUEs PiMENtEl, id func nº 86320/1, assistente 
administrativo, lotada na cEcoMt de Gurupí, para serem usufruídas no 
período de 09/05/2022 a 06/06/2022, em virtude da interrupção das férias 
referente ao exercício de 03/05/2020 a 02/05/2021, pela Portaria Nº 
1309 de 01/07/2021, publicada no doE n° 34.631 de 08/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 887 de 04 de Maio de 2022
forMaliZar a iNtErrUPÇÃo de 28 (vinte e oito) dias, a contar de 
03/09/2021, do gozo das férias da servidora faBiaNa allEGriNi JacoBs, 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5915329/1, lotada na cEcoMt do 
tapajós, concedidas pela Portaria Nº 1559 de 02/08/2021, publicada 
no doE nº 34.661 de 06/08/2021, referente ao exercício de 29/07/2020 
a 28/07/2021, as quais ficam para serem usufruídas no período de 
06/06/2022 a 03/07/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 793857



diário oficial Nº 34.959   15Quinta-feira, 05 DE MAIO DE 2022

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 880 de 03.05.2022, 
publicada no doe nº 34.957, de 04.05.2022
onde se lê:339030- MatErial dE coNsUMo: 2.250,00(dois mil, duzen-
tos e cinqüenta reais)
Leia-se : 339030-MatErial dE coNsUMo: 1.320,00(mil trezentos e vinte reais)
339039-o.s.t.P.JUrÍdica: 930,00 ( novecentos e trinta reais)

Protocolo: 793775
dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar
a sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMs, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto 
nº 4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarca-
ções pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COOPE-
rativa Mista dE PEsca E aQUicUltUra da rEGiÃo do salGado, cNPJ: 
19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel destinado 
a consumo próprio com isenção de icMs, das distribuidoras de combustíveis, 
também credenciadas, considerando a publicação no Diário Oficial da União, 
da Portaria de nº 560, de 04/02/2022, do Ministério de agricultura, Pecuária 
e abastecimento/ secretaria de aquicultura e Pesca, na forma do disposto no 
inciso vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i 
da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Nº 
Lacre cota caPitaNia seaP

1 fri PEiXE coM. iNd. dE 
PEscados EirEli 15.670.479-0 Natal PEsca i 4982 237.389 021023084-3 Pa0000138-4

2 fri PEiXE coM. iNd. dE 
PEscados EirEli 15.670.479-0 Natal PEsca v 4989 214.508 021018574-1 Pa0000141-8

3 fri PEiXE coM. iNd. dE 
PEscados EirEli 15.670.479-0 Natal PEsca vi 4741 243.109 021022760-5 Pa0000142-6

4 fri PEiXE coM. iNd. dE 
PEscados EirEli 15.670.479-0 BElÉM PEsca 

viii 4231 243.109 021024449-6 Pa0000051-4

Nota: a isENÇÃo do icMs PrEvista No artiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMs, aProvado PElo dEcrEto EstadUal Nº 4676/2001, altErado 
PElo dEcrEto Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUtro BENEfÍcio dEcorrENtE, fica coNdicioNada ao atENdiMEN-
to do ProcEdiMENto PrEvisto No § 2º, iNciso i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciso iii do MEsMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUEs vEras
diretor cde fiscalização

Protocolo: 793584

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
contrato: 020/2020/sEfa
data da assinatura: 18/04/2022.
do objeto: o presente termo aditivo ao contrato no 020/2020/sEfa que 
trata que trata da contratação de empresa para apresentação de rotinas de 
trabalho e custas, com a prestação de serviços de arrecadação e repasse 
de tributos estaduais com atuação nas fronteiras do Estado do Pará, ob-
servadas, no que couber, as normas do sistema de arrecadação Estadual 
(SIARE) – tem por objeto inserir os procedimentos anticorrupção e retificar 
a dotação orçamentária.
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda – sEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica
valor Mensal: r$68.509,14 (sessenta e oito mil, quinhentos e nove reais 
e quatorze centavos).
valor total:r$ 822.109,68 (oitocentos e vinte e dois mil, cento e nove reais 
e sessenta e oito centavos)
fonte de recursos: 0176- fundo de investimento Permanente da adminis-
tração tributária do Pará- fiPat.
contratado: Pará aGs sErviÇos ltda, estabelecida na avenida dr. cláu-
dio José Gueiros leite, nº 3.115, sala 12, no bairro Janga, na cidade Pau-
lista, Estado de Pernambuco, cNPJ/Mf nº 04.880.588/0001-76.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUtiNHo

Protocolo: 793713

.

.

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 788 de 25 de abril de 2022 autorizar  4 e 1/2  diárias a 
servidora Maria JosE aNdradE dE araUJo, nº 0520389902, aUditor
-c, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de participar de treinamento 
one cursos na área de Processo administrativo, no período de 08.05.2022 
à 12.05.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém .
Portaria Nº789 de 25 de abril de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias ao 
servidor adolPHo GErsoN da silva MoNtEiro, nº 5558560702, tEc-
Nico EM GEstao PUBlica, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. triB./
NÃo triBUtária dE BElÉM, objetivo de participar de treinamento one 
cursos na área de Processo administrativo, no período de 08.05.2022  à  
12.05.2022, no trecho Belém - Brasília -  Belém

Portaria Nº 790 de 25 de abril de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor PaUlo taKasHi saWaKi filHo, nº 5419079301, aUditor-a, 
corrEGEdoria faZENdária, objetivo de participar de treinamento one 
cursos na área de Processo administrativo, no período de 08.05.2022 à 
12.05.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém
Portaria Nº 885 de 03 de maio de 2022 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor raiMUNdo fEliX dE avElar, nº 0324884401, aUX. dE 
adMiNistracao, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.triB./NÃo 
triBUtária dE BrEvEs, objetivo de acompanhar tecnico da dti, trans-
portando computadores, para a instalação na  oEat PortEl, no período de 
04.05.2022  à  05.05.2022, no trecho Breves - Portel - Breves.
Portaria Nº 874 de 03 de maio de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor aNtoNio MaNoEl da silva BitENcoUrt, nº 0205659302, 
fiscal-c, coordENaÇÃo EXEc. EsPEcial dE adM.triB. dE sUBst. tri-
BUtária, objetivo de vistorias nas embacações pesqueiras, no período de 
27.04.2022 à 28.04.2022, no trecho Belém - Bragança - augusto correa 
- Belém.
Portaria Nº 888 de 04 de maio de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor EdEvaldo Barroso EstUMaNo, nº 0520873401, Motorista, 
UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNtrolE dE MErc.trÂNsito da GraNdE 
BELÉM, objetivo de condução de veículo oficial com a equipe de engenharia 
na UEcoMt sÃo fraNsisco, no período de 29.04.2022, no trecho Belém 
- são francisco - Belém.
Portaria Nº 886 de 04 de maio de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias ao 
servidor Eli sosiNHo riBEiro, nº 0519324902, sUB sEcrEtario ad-
JUNto da faZENda , sEcrEtario adJUNto dE rEcEitas dE Estado da 
faZENda, com o objetivo de visita técnica à sefaz da BaHia e visita técnica 
à sefaz de sÃo PaUlo, no período de 09.05.2022 à 13.05.2022, no trecho 
Belém - salvador - são Paulo - Belém.
Portaria Nº 889 de 04 de maio de 2022 autorizar 10 e 1/2  diárias 
ao servidor lUiZ fEliPE soUZa fErrEira da rocHa, nº 0591523401, 
fiscal-a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  
ITINGA, objetivo de especificação do projeto e trânsito junto a DTI, no 
período de 03.05.2022 à 13.05.2022, no trecho itinga - Belém - itinga.
Portaria Nº 890 de 04 de maio de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor oscar corrEa Bastos, nº 0325141101, Motorista, coor-
dENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE caPaNEMa, ob-
jetivo de conduzir veículo oficial até a concessionária para realizar revisão, 
no período de 05.05.2022  à  06.05.2022, no trecho capanema - Belém 
- capanema.

Protocolo: 793779

editaL de NotiFicaÇÃo
.

cerat ParaGoMiNas  - NotiFicaLÇÃo FiscaL 
Nº. 08.2022.82.0000008-0

o ilmo. sr. francisco assis carolino Junior, coordenador da cErat Parago-
minas, desta secretaria de Estado da fazenda, Notifica aos titulares, só-
cios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos 
artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 5.530/89, 
combinado com os artigos 124 e 744 do ricMs, aprovado pelo decreto 
nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributário cuja 
finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, § 3o, 
iii da lei 6.182/98.
razão social: MaX s. dos saNtos
NoME dE faNtasia: coMErcial saNtos
inscrição Estadual: 15.532531-0
tErMo dE iNÍcio dE fiscaliZaÇÃo E NotificaÇÃo fiscal nº 
08.2022.82.0000008-0
Período: de 09/2017 até 11/2018.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNato dE olivEira loPEs, Matrí-
cula Nº 0585798801.
documentos solicitados:
- coNtrato social E altEraÇÕEs
- livro dE rEGistro dE aPUraÇÃo dE icMs
- livro dE rEGistro dE ENtradas
- livro dE rEGistro dE iNvENtário
- livro dE rEGistro dE saÍdas
- livro dE rEGistro dE UtiliZaÇÃo dE tErMos dE ocorrÊNcias
- Notas fiscais dE ENtradas
- Notas fiscais dE saÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDENTE 
varGas, s/N – cENtro - Paragominas – Pa, fone: (91)3729-3730/0880.
a presente NotificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o con-
dão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o início da 
ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, será o 
contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da Lei no 6.182/98, 
efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cErat Paragominas

Protocolo: 793822

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000505 de 04/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002686/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: silvia simone Nasciso Matos – cPf: 450.413.422-53
Marca: toYota/ccross XrE 20 flEX at tipo: Pas/automóvel
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Portaria n.º202201000507 de 04/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002518/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: Jose carlos dos santos araujo – cPf: 424.177.402-49
Marca: cHEv/oNiX PlUs 10Mt lt2 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000509 de 04/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002431/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: claudemir dos santos Pereira cunha – cPf: 463.741.912-34
Marca: i/fiat croNos 1.3 flEX 4P tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000519 de 04/05/2022 - 
Proc n.º 002021730008029/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: antônio armando cavalcante Neto – cPf: 680.502.162-68
Marca: fiat/PUlsE Mt drivE 1.3 8v flEX 4P tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000511 de 04/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002501/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: Elenilson dos santos Melo – cPf: 795.381.852-34
Marca: toYota/Yaris sa Xls15 flEX aUtoMático tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000515 de 04/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002687/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: regio da silva lima – cPf: 352.008.712-04
Marca: toYota/ccross XrE 20 flEX aUtoMatico tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000513 de 04/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002530/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: Jose roberto da silva cruz – cPf: 304.145.122-00
Marca: cHEv/oNiX PlUs 10Mt lt1 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000517 de 04/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002464/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: francisco carlos silva de sousa – cPf: 483.539.902-10
Marca: cHEv/tracKEr t a lt at 1.0 t tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204002008, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730001057/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco de assis Pereira de souza – cPf: 105.886.552-87
Marca/tipo/chassi
cHEv/sPiN 1.8l Mt ltZ/Pas/automovel/9BGJc75E0GB183121
Portaria n.º202204002010, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002680/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 domingos da fonseca silva – cPf: 660.206.202-63
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ0MP064583
Portaria n.º202204002012, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002681/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: José Mota de araújo Júnior – cPf: 428.465.442-04
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE6N2066230
Portaria n.º202204002014, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002653/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: lindolfo Pinheiro da silva Gomes – cPf: 440.939.932-20
Marca/tipo/chassi
cHEv/sPiN 1.8l at ltZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB227123
Portaria n.º202204002016, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002652/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 carlos cordeiro – cPf: 145.519.932-04
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/oNiX 1.4Mt lt/Pas/automovel/9BGKs48v0JG342614
Portaria n.º202204002018, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002651/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: thayna da silva rodrigues – cPf: 021.641.962-01
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios sd Plt15 at/Pas/automovel/9BrB29Bt6J2197270

Portaria n.º202204002020, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002672/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: frank Guido dos Passos teixeira – cPf: 452.806.492-87
Marca/tipo/chassi
fiat/UNo attractivE 1.0/Pas/automovel/9Bd195a4Zl0864367
Portaria n.º202204002022, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002673/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: Gerson afonso da silva lima – cPf: 409.993.432-20
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ2NP004208
Portaria n.º202204002024, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002630/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 Menezes Brito – cPf: 591.856.352-00
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sa Xl15/Pas/automovel/9BrBc3f36P8184965
Portaria n.º202204002026, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002677/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: roberci da silva Gonzaga Junior – cPf: 429.566.252-68
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69v0HB175167
Portaria n.º202204002028, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002627/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: Marcio dos reis da silva – cPf: 585.284.902-20
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ0MP060929
Portaria n.º202204002030, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002574/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos alberto avelar da Mata – cPf: 425.493.702-44
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio WK attrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5052438
Portaria n.º202204002032, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002628/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: Nilo Matos Marques – cPf: 082.411.472-87
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drivE 1.3/Pas/automovel/8aP359afdNU201036
Portaria n.º202204002034, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002601/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 Goncalves ramalho – cPf: 375.810.072-00
Marca/tipo/chassi
HoNda/Hr-v EX cvt/Pas/automovel/93Hrv2850JZ220008
Portaria n.º202204002036, de 04/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002626/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: Eli da conceicao Marques – cPf: 101.100.702-91
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio WK attrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5033465

Protocolo: 793709
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recurso s abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda caMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 10/05/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 17698, aiNf nº 
012017510001067-0, contribuinte sENdas distriBUidora s/a, insc. Estadual 
nº. 15521122-6, advogada: larissa dos saNtos fErrEira, oaB/Pa-18396,
Em 10/05/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18284, aiNf nº 
092019510000112-7, contribuinte sENdas distriBUidora s/a, insc. Esta-
dual nº. 15567704-7, advogado: tHiaGo Batista GErHardt, oaB/Pa-17028,
Em 10/05/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 17790, aiNf nº 
182016510000388-7, contribuinte tNl Pcs sa, insc. Estadual nº. 15219385-5

Protocolo: 793799
dFi - ato de credeNciaMeNto -  siNdiPaM

a sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMs, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINDIPAM-PA/AP – Sindicato 
dos Pequenos e Médios armadores de Pesca dos Estados do Pará e amapá, 
cNPJ: 10.932.373/0001-54 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMs, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
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Oficial da União, da Portaria de nº:560, de 04/02/2022 do Ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimento, na forma do disposto no inciso vii 
do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da ins-
trução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Lacre cota caPitaNia seaP

1 fraNcisco ErislaN da silva 
olivEira 15.756.479-7 iria i 4299 41.254 161005417-2 Pa0001173-9

Nota: a isENÇÃo do icMs PrEvista No artiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMs, aProvado PElo dEcrEto EstadUal Nº 4676/2001, altErado 
PElo dEcrEto Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUtro BENEfÍcio dEcorrENtE, fica coNdicioNada ao atENdiMEN-
to do ProcEdiMENto PrEvisto No § 2º, iNciso i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciso iii do MEsMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUEs vEras
diretor de fiscalização

Protocolo: 793533
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNdiPaM
a sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMs, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINDIPAM PA/AP – SINDICA-
to dos PEQUENos E MEdios arMadorEs dE PEsca dos Estados do 
Pará & aMaPá, cNPJ: 10.932.373/0001-54 a
adquirir as respectivas cotas de óleo diesel destinado a consumo próprio 
com isenção de icMs, das distribuidoras de combustíveis, também creden-
ciadas, considerando a publicação no Diário Oficial da União, da Portaria 
de nº: 560, de 04/02/2022 do Ministério da agricultura, Pecuária e abas-
tecimento, na forma do disposto no inciso vii do art. 23 da lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 
de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Lacre cota caPitaNia seaP

1 JoÃo WaldEMar risUENHo 
aBdoN 15.367.459-8 GElEira aJUrU-

tEUa vi 4214 86.438 021029311-0 Pa0001167-7

2 JoÃo WaldEMar risUENHo 
aBdoN 15.367.459-8 GElEira aJUrU-

tEUa vii 4281 42.433 161005556-0 Pa0010452-7

Nota: a isENÇÃo do icMs PrEvista No artiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMs, aProvado PElo dEcrEto EstadUal Nº 4676/2001, altErado 
PElo dEcrEto Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUtro BENEfÍcio dEcorrENtE, fica coNdicioNada ao tENdiMENto 
do ProcEdiMENto PrEvisto No § 2º, iNciso i, alÍNEa “e” E do § 13, 
iNciso iii do MEsMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUEs vEras
diretor de fiscalização

Protocolo: 793519
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNdiPaM
a sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMs, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINDIPAM PA/AP – SINDICA-
to dos PEQUENos E MEdios arMadorEs dE PEsca dos Estados do 
Pará & aMaPá, cNPJ: 10.932.373/0001-54 a adquirir as respectivas cotas 
de óleo diesel destinado a consumo próprio com isenção de icMs, das dis-
tribuidoras de combustíveis, também credenciadas, considerando a publi-
cação no Diário Oficial da União, da Portaria de nº: 560, de 04/02/2022 do 
Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento, na forma do disposto 
no inciso vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do 
anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Lacre cota caPitaNia seaP

1 sUZaNa Patricia Barroso 
Bastos

15.527.773-
1 aNNa lUisa i 4257 44.791 021100466-9 Pa0020036-0

Nota: a isENÇÃo do icMs PrEvista No artiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMs, aProvado PElo dEcrEto EstadUal Nº 4676/2001, altErado 
PElo dEcrEto Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUtro BENEfÍcio dEcorrENtE, fica coNdicioNada ao tENdiMENto 
do ProcEdiMENto PrEvisto No § 2º, iNciso i, alÍNEa “e” E do § 13, 
iNciso iii do MEsMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUEs vEras
diretor de fiscalização

Protocolo: 793526
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNdiPaM
a sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMs, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINDIPAM-PA/AP – Sindicato 
dos Pequenos e Médios armadores de Pesca dos Estados do Pará e amapá, 
cNPJ: 10.932.373/0001-54 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMs, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria  de nº: 87, de 23/03/2020  do Ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimento , na forma do disposto no inciso vii 
do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da ins-
trução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Lacre cota caPitaNia seaP
1 alYssoN MartiNs dE liMa 15.527.941-6 alYssoN 7427 43.219 163004030-4 Pa0000714-0

Nota: a isENÇÃo do icMs PrEvista No artiGo 20 do aNEXo ii do ri-
cMs, aProvado PElo dEcrEEstadUal Nº 4676/2001, altErado PElo 
dEcrEto Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr oU-
tro BENEfÍcio dEcorrENtE, fica coNdicioNada ao atENdiMENto 
do ProcEdiMENto PrEvisto No § 2º, iNciso i, alÍNEa “e” E do § 13, 
iNciso iii do MEsMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUEs vEras
diretor de fiscalização

Protocolo: 793507
dFi - ato de credeNciaMeNto – siNdiPaM
a sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMs, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINDIPAM PA/AP – SINDICA-
to dos PEQUENos E MEdios arMadorEs dE PEsca dos Estados do 
Pará & aMaPá, cNPJ: 10.932.373/0001-54 a adquirir as respectivas cotas 
de óleo diesel destinado a consumo próprio com isenção de icMs, das dis-
tribuidoras de combustíveis, também credenciadas, considerando a publi-
cação no Diário Oficial da União, da Portaria de nº:560, de 04/02/2022 do 
Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento, na forma do disposto 
no inciso vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do 
anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Lacre cota caPitaNia seaP

1 Katia Maria risUENHo 
aBdoN 15.367.460-1 Nova vida coM 

JEsUs iv 4217 12.965 21030628-9 Pa0001169-
5

2 Katia Maria risUENHo 
aBdoN 15.367.460-1 Pato filHo i 4234 43.219 163003986-

1
Pa0001166-

9

Nota: a isENÇÃo do icMs PrEvista No artiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMs, aProvado PElo dEcrEto EstadUal Nº 4676/2001, altErado 
PElo dEcrEto Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUtro BENEfÍcio dEcorrENtE, fica coNdicioNada ao tENdiMENto 
do ProcEdiMENto PrEvisto No § 2º, iNciso i, alÍNEa “e” E do § 13, 
iNciso iii do MEsMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUEs vEras
diretor de fiscalização

Protocolo: 793595

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 041/2020
terMo aditiVo Nº: 02
objeto do contrato: Prestação de serviços de aluguel continuado de veí-
culos, tipo pick up, 4 portas, ano 2019/2020, capacidade para 05 pessoas 
e outras especificações, exigências e condições estabelecidas no Termo de 
referência.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 009/2020
data de assinatura do aditivo: 05.05.2022
vigência do aditivo: 11.05.2022 a 10.05.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
valor Global: r$ 122.874,87 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e setenta 
e quatro reais e oitenta e sete centavos)
contratado: atlaNta rENt a car ltda-EPP
Endereço:  rua oliveira Belo, nº 840  Bairro: Umarizal
cEP: 66.050-380  Belém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor admi-
nistrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Preside

Protocolo: 793881

oUtras MatÉrias
.

Nota de empenho da despesa: nº 042/2022;
valor: r$ 216.262,80 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e 
dois reais e oitenta centavos);
data: 03.05.2022;
vigência: 03.05.2022/23.05.2022
objeto: aquisição de (150) unidades de cadeiras p/ operativo com Braços; 
(69) unidades de cadeiras interlocutor sem Braços; (60) unidades de ca-
deiras de operativo sem Braço
PrEGÃo 023/2021 – arP Nº 001/2021 - coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
Para aQUisiÇÃo dE MÓvEis.
contratado: sErra MoBilE iNdUstria E coMÉrcio ltda.
Endereço: rua Nelson dimas de oliveira, 77 – Nossa senhora de lourdes 
– caxias do sul/rs.
cEP:  95.074-450.
telefone: (54) 3028-3938.
ordenador: rUtH PiMENtEl MEllo.

Protocolo: 793634
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Nota de empenho da despesa: nº 041/2022;
valor: r$ 76.380,00 (setenta e seis mil, trezentos e oitenta reais);
data: 03.05.2022;
vigência: 03.05.2022/23.05.2022
objeto: aquisição de (134) unidades de cadeiras interlocutor sem Braços.
PrEGÃo 023/2021 – arP Nº 003/2021 - coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
Para aQUisiÇÃo dE MÓvEis.
contratado: alBErflEX iNdUstria dE MÓvEis ltda.
Endereço: Avenida Rudolf Dafferner, 867 – Boa Vista - Sorocaba/SP.
cEP:  18.085-000.
telefone: (15) 3238-5166.
ordenador: rUtH PiMENtEl MEllo.

Protocolo: 793630

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria n°. 400, de 02 de Maio de 2022.
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas por intermédio do decreto publicado em 22 de setembro de 
2021, publicado no doE n°. 34.708, de 23 de setembro de 2021 e,
coNsidEraNdo o acordo de cooperação técnica n°. 39/2017, tramitado 
nos autos do processo administrativo eletrônico n°. 2021/1229684.
rEsolvE:
art. 1°. destituir os servidores robson thiago de oliveira Gonçalves - ma-
trícula 54192848/1, andrea da silva Gonçalves - matrícula 57191016/3 e, 
Maria arlete santos de lima - matrícula 5161282/3, lotados no Núcleo de 
demandas Judiciais - NdJ, das funções atribuídas na Portaria n°. 03, de 04 
de janeiro de 2022, a contar de 26.04.2022.
art. 2°. designar as servidoras ana Maria Batista Martins - matrícula 
5091500/1, Maria theodoro Paiva de Barros, matrícula 57191089/1 lo-
tadas na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos serviços de saúde 
- ddass, as servidoras Jocileide de sousa Gomes - matrícula 57198223/1, 
suzy augusta Gouvea Proença - matrícula 5661099/4, lotadas no depar-
tamento Estadual de assistência farmacêutica - dEaf, Walkiria de Moraes 
silva - matrícula 57197856/1, lotada na diretoria de Políticas de atenção 
integral a saúde - dPais e o servidor daniel araujo Medeiros, matrícula 
5963171/1, coordenador do Núcleo de demandas Judiciais, para exerce-
rem, sendo este, o cargo de supervisor e os demais os encargos inerentes 
ao acordo de cooperação técnica n°. 39/2017, a contar de 27.04.2022.
art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
toda e qualquer disposição em contrário.
PUBliQUE - sE, rEGistrE - sE E cUMPra - sE.
Belém, 02 de maio de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública.

Protocolo: 793463
Portaria Nº 401 de 03 de Maio de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo 2021/746489;
coNsidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 045/2022/cPs/Nc/sEsPa de 
03 de maio de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de prorrogação, 
para que se concluam as investigações referentes ao supramencionado;
rEsolvE:
i - dEtErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à siNdicÂNcia adMi-
Nistrativa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura contratual, nos 
termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iv - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 03 de maio de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 793468
Portaria N° 402 de 03 de Maio de 2022.
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, e;
considerando a solicitação da comissão Especial de tomada de contas nos 
termos do Processo 2022/177308.
rEsolvE:
i – Prorrogar por 60 (sEssENta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos 
da comissão de tomada de contas Especial, instaurada pela Portaria 
N° 189 de 10 de fevereiro de 2022, publicada no doE 34.865 de 15 de 
fevereiro de 2022, que tem como objetivo de calcular os gastos feitos pela 
orGaNiZaÇÃo social – os iNstitUto dirEtriZEs, com o pagamento 
de pessoal no Hospital regional de tucuruí.
PUBliQUE-sE, rEGistra-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica
EM 03 dE Maio dE 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 793469

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 202, de 04 de maio de 2022.
o diretor do 10° centro regional de saúde, no uso de suas atribuições 
legais que lhe foram delegadas pela Portaria N° 1.082-ccG de 06 de 
Julho de 2021, publicado no d.o.E n° 34.630 de 07/07/2021 e considerando 
a exigência contida no art. 67 da lei 8.666/93 e o disposto no decreto nº 
870, de 04 de outubro de 2013.
rEsolvE:
i - dEsiGNar os servidores efetivos selma Bezerra silva, matrícula n° 
54191671-1, cPf. 380.001.802-00; Marta Maria costa, matricula n.º 
57228175-1, cPf: 650.747.932-20 e  dilma fernandes Pereira Bezerra, 
matricula: 57224755-1, cPf: 751.359.652-20,  para exercerem respecti-
vamente o encargo de fiscal de contrato, decorrente do contrato 04/2022, 
oriundo da cotação Eletrônica n.º 06/2022, processo 2022/521261 que 
tem como objeto a contratação de empresa especializada para forneci-
mento de almoço, coffee break e hospedagem, pelo 10° CRS SESPA AL-
taMira com a empresa churrascaria casa Nova ltda-Eirelli, cNPJ n° 
63.845.119/0001-85
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE saÚdE PÚBlica
altamira-Pa, 04 de maio de 2022.
WaldEcir araNHa Maia
diretor do 10° crs/sEsPa

Protocolo: 793818
Portaria Nº 184, de 02 de maio 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 a 
exigência contida no art. 67 da lei 8.666/93 e o disposto no decreto nº 
870, de 04 de outubro de 2013.
rEsolvE:
rEsolvE: i – dEsiGNar o servidor efetivo NilsoN BotElHo carvalHo, 
Matrícula 57224621/1, cPf. 610.231.0****, para exercer o encargo de 
fiscal do contrato decorrente dos autos 2021/1033381, oriundo do con-
trato 03/2022 entre sEsPa e saNtos E BErtEloNi que tem como obje-
tivo prestação de serviços de manutenção corretiva, por intervenção em 
equipamentos de informática, rede e periféricos com reposição de peças/
componentes, configuração e ativação de softwares.
ii - designar o servidor loUvEr silva dE soUsa, Matrícula 57224644/1, 
cPf. 371.275.3****, para exercer o encargo de fiscal suplente de contra-
to, para atuar em todas as situações de impedimentos do titular.
III – Além das atribuições do fiscal de contrato na legislação vigente, em 
especial atribuir ao fiscal do contrato as seguintes atividades:
1. a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos 
e qualitativos;
2. b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
3. c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da 
empresa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
4. d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
5. e) Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
6. f) Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos;
7. g) Atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
à diretoria administrativa e financeira;
8. h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocor-
rência que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua com-
petência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iv – determinar à diretoria administrativa e financeira que adote as devi-
das providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
v – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
altamira-Pa, 02 de maio de 2022.
WaldEcir araNHa Maia
diretor do 10° crs/sEsPa

Protocolo: 793576

.

.

errata
.

errata
errata do contrato N.º 04/2022 – 10º crs/sesPa de 02 de maio de 
2022, publicado no doe n.º 34.957 de 04/05/2022
onde se lê:  valor total estimado: 18.814,26 (dezesseis mil, oitocentos e 
quatorze reais e vinte e seis centavos)
Leia-se: valor total estimado: 16.814,26 (dezesseis mil, oitocentos e qua-
torze reais e vinte e seis centavos)
ordenador:
Waldecir aranha Maia
ordenador de despesa 10° crs/sEsPa

Protocolo: 793810
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coNtrato
.

eXtrato de coNtrato 10° crs/sesPa aLtaMira
cotação eletrônica n.º 06/2022, Processo 2022/521261
coNtrato: 04/2022-10° crs/sEsPa altaMira
EXErcÍcio: 2022
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente 
justificada com seus fundamentos no Art. 24ª da lei 8.666/93 e Art. 4º da 
lei n.º 13.979/2020.
oBJEto: contratação de empresa especializada para fornecimento de al-
moço, coffee break e hospedagem.
data da assiNatUra: 04/05/2022
viGÊNcia: 60 (sessenta) dias
ModalidadE: cotação Eletrônica 06/2022
orÇaMENto:
Programa: 908881/ 908883
Elemento de despesa:3390-39
fonte de recurso: 0349003082/ 0349002165
origem: federal
coNtratado: churrascaria casa Nova, inscrita no cNPJ sob o nº 
63.845.119/0001-85
Endereço: rua anchieta, n.º 2296, centro, altamira-Pa
valor total EstiMado: r$ 11.822,14 (onze mil, oitocentos e vinte e 
dois reais e quatorze centavos)
ordenador:
Waldecir aranha Maia
ordenador de despesa 10° crs/sEsPa

Protocolo: 793817
eXtrato de coNtrato 10° crs/sesPa
coNtrato: 03/2022-10° crs/sesPa
EXErcÍcio: 2022
oBJEto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção corretiva, por intervenção, de acordo com as necessida-
des, em equipamentos de informática, rede e periféricos com reposição 
de peças/componentes, incluindo a configuração e ativação de todos os 
softwares necessários ao funcionamento, para atender as necessidades do 
10° crs/sEsPa no período de 12 (doze) meses, conforme descrição esta-
belecidas no edital e anexos..
data da assiNatUra: 03/05/2022
viGÊNcia: 03/05/2022 a 02/05/2023
Pregão Eletrônico: 03/2022
orÇaMENto:
Programa: 908302; 908303; 908304;908338
Elemento de despesa: 3390-30; 3390-39
fonte de recurso: 0103;0149 e 0349
origem: Estadual
coNtratado: saNtos E BErtEloNi ltda EPP, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.556.437/0001-22
Endereço: av. djalma dutra, 1503, centro, altamira/Pa
Email: gerencia@sosuporteinfo.com.br;
valor GloBal EstiMativo: r$ 80.318,62 (oitenta mil trezentos e dezoi-
to reais e sessenta e dois centavos).
ordenador:
WaldEcir araNHa Maia
ordenador de despesa 10° crs/sEsPa

Protocolo: 793587

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2022
Nº do iNstrUMeNto: coNVÊNio assisteNciaL Nº 01/2022
ProcEsso Nº 2021/883060
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e o HosPital saNto aNtÔNio Maria Zaccaria, 
cNPJ nº 05.320.403/0001-31, cNEs nº 2678403.
BasE lEGal do aPostilaMENto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 8.666/93.
oBJEto do aPostilaMENto: adequar a dotação orçamentária do convê-
nio assistencial nº 01/2022, para cobertura de suas despesas no exercício 
financeiro de 2022.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
rEcUrso fEdEral
dotaÇÃo orÇaMENtária: 908878; ElEMENto dE dEsPEsa: 305043; 
foNtE: 0149/0349; aÇÃo: 260208/260209/260353/260355/260376.
rEcUrso EstadUal
dotaÇÃo orÇaMENtária: 908878; ElEMENto dE dEsPEsa: 305043; 
foNtE: 0103/0303/0101/ 0301; aÇÃo: 260209.
cENtro EsPEcialiZado covid
dotaÇÃo orÇaMENtária: 907684/908878; ElEMENto dE dEsPEsa: 305043; 
foNtE: 0103/0303/0101/0301/0386/0149/0349; aÇÃo: 263894/260209.
ordENador dE dEsPEsa: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.
Belém, 04 de maio de 2022.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtario adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 793897

FÉrias
.

Portaria N.º 464 de 08 aBriL de 2022/dGtes/sesPa
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, considerando processo 2022/417053
r E s o l v E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora darlENE 
roBErta raMos da silva, identidade funcional nº 54188873/1, cargo 
de NUtricioNista, lotada na divisão de Nutrição, no período de 03 de 
março de 2022 a 01 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 25 
de fevereiro de 2020 a 24 de fevereiro de 2021.
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 08.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 793446
Portaria N° 465 de 08 de aBriL de 2022/dGtes/sesPa.
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dGtEs, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
rEsolvE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta sEsPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

57174661/2 aldo BarBosa liMa 31.10.2014 a 30.10.2015 01.12.2022 a 30.12.2022

oBs: coNforME ParEcEr JUridico coNstaNtE No ProcEsso Nº 2021/1340692.
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 08.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 793448
Portaria N° 512 de 04 de Maio de 2022/dGtes/sesPa.
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dGtEs, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
rEsolvE:
 coNcEdEr, férias regulamentares ao (a) servidor (a) desta sEsPa, abai-
xo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
87980/1 osvaldo JosÉ loBato GalÚcio 01.09.1984 a 31.08.1985 11.07.2022 a 09.08.2022
87980/1 osvaldo JosÉ loBato GalÚcio 01.09.2006 a 31.08.2007 06.02.2023 a 07.03.2023
87980/1 osvaldo JosÉ loBato GalÚcio 01.09.2014 a 31.08.2015 03.07.2023 a 01.08.2023

oBs: coNforME ParEcEr JUridico coNstaNtE No ProcEsso Nº 2021/1061252.
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 04.05.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 793892

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria n°. 435/12.04.2022, publicada no DOE 
N°.34.934/14.04.2022, referente a servidora KElEN rEGiNa tEiXEira 
silva, matrícula 57195000/1, o PEriodo dE GoZo dE fErias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 02.05.2022 a 31.05.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 17.05.2022 a 31.05.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 04.05.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 793837
errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 269/15.03.2022, publicada no 
doe N°.34.894/16.03.2022, referente ao servidor raiMUNdo NoNa-
to da PaiXÃo raMos dos saNtos, matrícula 92088/1, o PEriodo dE 
GoZo dE fErias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.04.2022 a 30.04.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 26.01.2022 a 24.02.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 04.05.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 793948

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 511 de 04 de Maio de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso da compe-
tência delegada através da Portaria nº. 050/17.01.2006, Publicado no doE n.º 
30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo PaE nº. 2022/3007.
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r E s o l v E:
torNar sEM EfEito, a contar da data da publicação, a Portaria nº. 
27/06.01.2022, publicada no doE nº 34.823/07.01.2022, que concedeu 
licença sem vencimentos ao servidor calil carvalHo JÚNior, matrícula 
nº. 54183587/2 ocupante do cargo de farmacêutico, lotado no Hospital 
regional de tucuruí, regime jurídico de Estatutário Efetivo.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 04.05.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 793850

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores BiPartite.
secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do estado do ParÁ.
resolução nº 47, de 18 de abril 2022.
a comissão intergestores Bipartite do sistema Único de saúde do Pará – 
ciB-sUs-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria GM/MS Nº 483 de 01 de 2014, que redefine a 
rede atenção á saúde das Pessoas com doenças crônicas no âmbito do 
sistema Único de saúde – e estabelece diretrizes para a organização das 
suas linhas de cuidados;
 - considerando a Portaria GM/Ms Nº 389, de 13 de março de 2014 que 
define os critérios para a organização da Linha de Cuidado da Pessoa com 
Doença Renal Crônica (DRC) e institui incentivo financeiro de custeio des-
tinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico.
 - considerando a Portaria GM/Ms n°1.675, de 07 de Junho de 2018 que al-
tera a Portaria de consolidação nº 3/GM/Ms, de 28 de setembro de 2017, e 
a Portaria de consolidação nº 6/GM/Ms, de 28 de setembro de 2017, para 
dispor sobre os critérios para a organização, funcionamento e financiamen-
to do cuidado da pessoa com doença renal crônica - drc no âmbito do 
sistema Único de saúde - sUs.
 - considerando a resolução da diretoria colegiada da agência Nacional 
de vigilância sanitária – rdc Nº 11, de 13 de março 2014, que dispõe 
sobre os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços 
de diálise.
 - considerando a necessidade de garantir a cobertura plena e o acesso às 
diferentes modalidades de terapia renal substitutiva.
 - considerando deliberação consensual da comissão intergestores Biparti-
te – ciB/Pa, em reunião ordinária de 09 de dezembro de 2021.
 - considerando Portaria GM/Ms n°3.741, de 21 de dezembro de 2021, 
que altera atributo de procedimentos referentes ao cuidado da pessoa com 
doença renal crônica (drc) na tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do sistema Único de saúde (sUs).
resolve:
 art. 1º - aprovar a solicitação de habilitação como Unidade Especializada 
em drc com trs/diálise do Hospital regional Público dr. abelardo santos, 
código 15.04 e 15.05 do Município de Belém, junto ao sUs (sistema Único 
de saúde).
 art. 2º - aprovar que o Hospital regional Público dr. abelardo santos, 
cNEs 9917322, preste assistência a pacientes com drc, como atenção 
Especializada em drc com Hemodiálise.
 Art. 3º - O impacto financeiro – Anexo I, decorrente do credenciamento 
será de r$ 5.780.939,92 (cinco milhões, setecentos e oitenta mil, nove-
centos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)
 art. 4º - o custeio referente a habilitação do serviço de Hemodiálise - 
15.04 e 15.05 do Hospital regional Público dr. abelardo santos, correrá 
por conta do orçamento do Ministério da saúde.
 art. 5° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se a resolução ciB nº 172, de 10 de dezembro de 2021.
Belém, 18 de abril de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

 
 

aNeXo i da resoLUÇÃo Nº 47, de 18 de aBriL 2022.
iMPacto FiNaNceiro Para HaBiLitaÇÃo do serViÇo.

HosPitaL reGioNaL dr. aBeLardo saNtos cNes 9917322 BeLÉM
assistÊNcia de aLta coMPLeXidade coM HeModiÁLise (15.04)

Número de máquinas: 20  
No de turnos 3  

No de pacientes adultos 120  
No de pacientes Hiv/hepatite B e c   

No de pacientes pediátricos   
Qtde de sessÕes/MÊs

Nº de máquinas X Nº de turnos X 26 = Nº sessões/mês 1560  
Nº de pctes X 13 = sessões/mês 1560 oK

Nº  dE PctEs 120  
Nº de máquinas X  Nº de turnos X 2(grupos de pctes) = Nº de pctes   

valor valor mensal valor ano
Nº de sessões X 194,20 = valor/mês r$ 340.813,80 r$ 4.089.758,40
Nº de sessões X 265,41 = valor/mês r$ 0,00 r$ 0,00

Nº de sessões X 353,88 = valor/mês r$ 0,00 r$ 0,00
total r$ 340.813,80 r$ 4.089.758,40

assistÊNcia de aLta coMPLeXidade coM diÁLise PeritoNeaL (15.05)
No de pacientes dPac = valor/mês 10  
No de pacientes dPa = valor/mês 20  

total de pacientes em dPac e dPa para manutenção e acompanha-
mento 30  

valor valor mensal valor ano
Nº de sessões X 358,06 = valor/mês r$ 10.741,80 r$ 128.901,60

Nº de pct dPac X r$ 1.893,68 = valor/mês r$ 23.541,70 r$ 282.500,40
Nº de pct dPa X r$ 2.511,49 = valor/mês r$ 59.961,20 r$ 716.294,40

total r$ 93.974,70 r$ 1.127.696,40
assistÊNcia esPeciaLiZada eM drc Nos estÁGios 4 e 5 - PrÉ diaLÍtico (15.06)

No de pacientes em acompanhamento pré-dialítico estágio 4   
No de pacientes em acompanhamento pré-dialítico estágio 5   

valor valor mensal valor ano
Nº de pacientes X 61,00 = valor/mês/3 r$ 0,00 r$ 0,00
Nº de pacientes X 61,00 = valor/mês r$ 0,00 r$ 0,00

total r$ 0,00 r$ 0,00
 teto mensal teto ano

adicional de 10,8% do valor pago em trs no Brasil foi para outras 
modalidades terapêuticas e outros procedimentos relacionados à trs r$ 481.744,99 r$ 5.780.939,92

resolução nº 48, de 18 de abril 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- Considerando a Portaria GM/MS Nº 483, de 01 de 2014, que redefine a 
rede atenção á saúde das Pessoas com doenças crônicas no âmbito do 
sistema Único de saúde – e estabelece diretrizes para a organização das 
suas linhas de cuidados.
- considerando a Portaria GM/Ms Nº 389 de 13 de março de 2014 que 
define os critérios para a organização da Linha de Cuidado da Pessoa com 
Doença Renal Crônica (DRC) e institui incentivo financeiro de custeio des-
tinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico.
- considerando a Portaria GM/Ms n°1.675 de 07 de Junho de 2018 que al-
tera a Portaria de consolidação nº 3/GM/Ms, de 28 de setembro de 2017, e 
a Portaria de consolidação nº 6/GM/Ms, de 28 de setembro de 2017, para 
dispor sobre os critérios para a organização, funcionamento e financiamen-
to do cuidado da pessoa com doença renal crônica - drc no âmbito do 
sistema Único de saúde - sUs.
- considerando resolução da diretoria colegiada da agência Nacional de 
vigilância sanitária – rdc Nº 11, de 13 de março 2014, que dispõe sobre 
os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de diálise.
- considerando necessidade de garantir a cobertura plena e o acesso às 
diferentes modalidades de terapia renal substitutiva.
- considerando deliberação consensual da comissão intergestores Biparti-
te – ciB/Pa, em reunião ordinária de 09 de dezembro de 2021.
- considerando Portaria GM/Ms n°3.741, de 21 de dezembro de 2021, que 
altera atributo de procedimentos referentes ao cuidado da pessoa com 
doença renal crônica (drc) na tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do sistema Único de saúde (sUs).
resolve:
art. 1º - aprovar a solicitação de Habilitação como Unidade Especializada 
em drc com trs/diálise do Hospital regional do sudeste do Pará dr. Ge-
raldo veloso-Marabá/Pa, junto ao sUs (sistema Único de saúde).
art. 2º - aprovar que o Hospital regional do sudeste do Pará dr. Geral-
do veloso-Marabá/Pa, cNEs: 559504, preste assistência a pacientes com 
drc, como atenção Especializada em drc com Hemodiálise.
Art. 3º - O impacto financeiro anual – Anexo I, decorrente da Habilitação 
será de r$ 4.580.133,24 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil, cento 
e trinta e três reais e vinte e quatro centavos).
art. 4º - o custeio referente a habilitação do serviço de Hemodiálise - 
15.04, do Hospital regional do sudeste do Pará dr. Geraldo veloso-Mara-
bá/Pa, ocorrerá pelo Ministério da saúde.
 art. 5° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se a resolução ciB nº 169, de 10 de dezembro de 2021.
Belém, 18 de abril de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

aNeXo i da resoLUÇÃo Nº 47, de 18 de aBriL 2022.
aNeXo i

assistÊNcia de aLta coMPLeXidade coM HeModiÁLise (15.04) - aNo 2022
HosPitaL reGioNaL do sUdeste do ParÁ dr. GeraLdo 

VeLoso-MaraBÁ/Pa
MUNicÍPio - Ma-

raBÁ  

cNEs 5599504  
Número de máquinas: 20  

Número de turnos: 3  
Número de pacientes adultos: 114  

Número de pacientes Hiv/hepatite B e c: 6  
Número de pacientes pediátricos: 0  
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QUaNtidade de sessÕes Por MÊs
N° de máquinas X N° de turnos X 26 = N° sessões mês 1560  

N° de pctes X 13 = sessões/mês 1482
  

NÚMero de PacieNtes
N° de máquinas X N° de turnos X 2 (grupos de pctes) = N° de pctes 120  

valor valor MENsal valor aNo

N° de sessões X 218,47 = valor/mês r$ 323.772,54 r$ 3.885.270,48
 

N° de sessões X 265,41 = valor/mês  r$ 20.701,98 r$ 248.423,76
N° de sessões X 353,88 = valor/mês   

total  r$ 344.474,52 r$ 4.133.694,24
assistÊNcia de aLta coMPLeXidade coM diÁLise PeritoNeaL (15.05)

N° de pacientes dPac = valor/mês   
N° de pacientes dPa  = valor/mês   

total de pacientes em dPac e dPa para manutenção e acompanha-
mento   

valor valor MENsal valor aNo
N° de sessões X 358,06  = valor/mês   
N° de sessões X 1.791,56 = valor/mês   
N° de sessões X 2.342,81 = valor/mês   

total   
assistÊNcia esPeciaLiZada eM drc Nos estÁGios 4 e 5 - PrÉ diÁLico (15.06)

N° de pacientes em acompanhamento pré-diálico estágio 4   
N° de pacientes em acompanhamento pré-diálico estágio 5   

valor valor MENsal valor aNo
N° de pacientes x 61,00=valor/mês/3   
N° de pacientes X 61,00=valor/mês   

total   
 valor MENsal valor aNo

adicional de 10.8% do valor pago em trs no Brasil foi para outras 
modalidades terapêuticas e outros procedimentos relacionados à trs 37.203,25 r$ 446.439,00

 tEto MENsal tEto aNo

 r$ 381.677,77 r$ 4.580.133,24

resolução Nº 49, de 26 de abril de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do sistema Único de saúde do Pará – 
ciB-sUs-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a Política Nacional de atenção Básica (PNaB), disposta no 
anexo XXii da Portaria de consolidação nº 2/GM/Ms, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do 
sistema Único de saúde.
- considerando a seção iii - das Equipes de saúde da família ribeirinha 
(Esfr) e das Equipes de saúde da família fluviais (Esff) dos Municípios 
da amazônia legal e do Pantanal sul-Mato-Grossense, do capítulo ii – 
das Equipes de saúde da família, disposta no anexo XXii da Portaria de 
consolidação nº 2/GM/Ms, de 28 de setembro de 2017, que consolida as 
normas sobre as políticas nacionais de saúde do sistema Único de saúde.
- considerando a seção iv - das Unidades Básicas de saúde fluviais 
(UBsf), do capítulo ii – das Equipes de saúde da família, disposta no 
anexo XXii da Portaria de consolidação nº 2/GM/Ms, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do 
sistema Único de saúde.
- considerando o regimento interno da ciB (resolução ciB nº 152, de 13 
de setembro de 2018) em seu artigo 25, Parágrafo Único, letra “a”, que 
define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá aprovar ou 
homologar, sem necessidade da plenária, os pleitos de abrangência estrita-
mente municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer favorável 
da área técnica correspondente da secretaria Estadual de saúde – sEsPa.
- considerando a resolução cir Baixo amazonas Nº , de 20 de agosto de 2021, 
que aprova o Projeto de credenciamento de 01(uma) Unidade Básica de saúde 
fluvial, com saúde Bucal, dr. felinto Marinho, do município de Óbidos/Pa.
- considerando o parecer favorável do departamento de atenção à saúde 
(dasE)/diretoria de Políticas de atenção integral à saúde (dPais)/sEsPa, 
ao pleito do município de Óbidos/Pa.
 resolve:
art. 1º - Homologar a resolução cir Baixo amazonas Nº 006, de 20 de agos-
to de 2021, que aprova o Projeto para credenciamento de 01 (uma) Unida-
de Básica de saúde fluvial, com saúde Bucal, dr felinto Marinho – cNEs 
0509140, do município de Óbidos/Pa, conforme anexo desta resolução.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 26 de abril de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

anexo da resolução Nº 49, de 26 de abril de 2022.

UBsF Quantidade código do cNes

credenciamento de uma nova UBs 01 0509140

adequação ao novo arranjo organizacional (porta nº 837/2014) -  

 

Unidade de apoio 04 0509140

Embarcação 01 0509140

Microscopista 01 0509140

agente comunitário de saúde -  

auxiliar ou técnico de Enfermagem 05 0509140

auxiliar ou técnico de saúde Bucal -  

Profissional de nível superior 02 0509140

• Identificação das equipes:

Nome da equipe dr Felinto Marinho

código do iNE 0002193523

código do cNEs da UBs ou UBsf 0509140

Número de pessoas e comunidades atendidas pela equipe 2.131 pessoas e 17 comunidades

Principais rios em que as comunidades atendidas estão localizadas rio amazonas e rio Piaba

• Logística:
1. Unidades de apoio (ou satélites) para atendimento descentralizado:

Justificativa:

a necessidade de garantir acesso aos usuários dessas comunidades, em 
momento em que a equipe estiver atendendo outra localidade, as unidades 

de apoio servirão de retaguarda para o referenciamento do usuário e 
atendimento dos mesmos. além, de que nos momentos nos quais as con-
dições de período de seca, quando o rio Amazonas seca e o que dificulta a 
navegabilidade da UBs fluvial, as unidades de apoio serão as referências 

de atendimento.

Nome da Unidade de apoio localização da comunidade
Nº de comunidades 
atendidas naquela 
unidade de apoio

Nº de pessoas atendi-
das naquela unidade 

de apoio

Unidade de apoio 01:
Escola da Januária rio amazonas 3 343

Unidade de apoio 02:
cliper da ilha do carmo rio amazonas 4 540

Unidade de apoio 03:
Posto de saúde do s.to antônio rio amazonas, rio Piaba 5 652

Unidade de apoio 04:
cliper da Nª senhora das Graças rio amazonas, rio Piaba 5 596

1. Embarcações de pequeno porte exclusivo para deslocamento da equipe:
 

Justificativa:

Embarcação de pequeno porte (lancha) servirão para transporte da equipe ampliada 
da Esff para os atendimentos de visitas domiciliares, atividades educativas, de acordo 
com o organograma e planejamento das ações, dependendo da navegabilidade dos rios, 

igarapés e lagos.

Número da Embarcação localização (rios que a embar-
cação percorrerá)

Nº de comunidades 
atendidas por esta 

embarcação

Nº de pessoas atendidas por 
esta embarcação

Embarcação 01:
(lancha)

 

rio amazonas
rio Piaba 17 2.131
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• Equipe ampliada:

Justificativa:

Na composição da equipe ampliada, os profissionais solicitados fazem- se necessário para melhorar a 
qualidade do serviço prestado na Unidade Básica de saúde fluvial e nas Unidades de apoio. também 
se faz necessário a ampliação dos profissionais técnicos de enfermagem, pois os mesmos realizarão 
procedimentos específicos da área de enfermagem, durante as visitas domiciliares e nas unidades de 

apoio.

Profissional Quantidade Atividades desenvolvidas pelo profissional

Nº de comuni-
dades atendidas 

pela atuação 
deste profissional

Nº de pessoas 
atendidas pela 
atuação deste 
profissional

técnico de 
Enfermagem

 
05

realização de triagem de enfermagem; 
participação das atividades de atenção á saúde 

realizando procedimentos regulamentados 
no exercício de sua profissão na Unidade de 
saúde e, quando indicado ou necessário, no 

domicilio ou nos demais espaços comunitários; 
procedimentos de enfermagem como curativos, 
administração de medicamentos, vacinas, coleta 
de material para exames, lavagem, preparação e 
esterilização de materiais, entre outras ativida-
des delegadas pelo enfermeiro, de acordo com a 

sua área de atuação e regulamentação.

17 2.131

Enfermeiro
 

01

consultas de pré-natal, puericultura, planeja-
mento familiar, puerperal, coleta de material 

para exame citopatológicos, triagem neonatal, 
teste rápidos para gravidez, HIV, sífilis e 

hepatites virais, além de realizará atividades 
educativas, o acompanhamento de programas 
como controle da tuberculose, eliminação da 

Hanseníase, ist/Hiv/ aids, hipertensão arterial 
e ao diabetes Mellitus, suplementação de ferro e 

vitamina a, visitas domiciliares.

17 2.131

farmacêutico 
Bioquímico 01

Participar na formulação de políticas e no 
planejamento das ações, em consonância com 
a política de saúde de sua esfera de atuação e 
com o controle social; supervisionar, orientar 

exames hematológicos, imunológicos e outros, 
empregando aparelhos e reagentes apropriados; 

interpretar, avaliar e liberar os resultados dos 
exames para fins de diagnósticos clínicos; 

Verificar sistematicamente os aparelhos a serem 
utilizados nas analises, ajustando-os e cali-

brando-os quando necessário, a fim de garantir 
funcionamento e a qualidade dos resultados; 
controlar a qualidade dos produtos reagentes 

utilizados, bem como dos resultados das 
análises; Efetuar os registros necessários para 
controle dos exames realizados; Participar do 

processo de seleção de medicamentos; Elaborar 
a programação da aquisição de medicamentos 

em sua esfera de gestão; Participar dos proces-
sos de valorização, formação e capacitação dos 
profissionais de saúde que atuam na assistência 
farmacêutica; avaliar de forma permanente, as 
condições existentes para o armazenamento, a 
distribuição e a dispensação de medicamentos, 
realizando os encaminhamentos necessários 

para atender á legislação sanitária vigente; de-
senvolver ações para a promoção do uso racional 

de medicamentos.

17 2.131

Microscopista 01

coleta de lâmina e preenchimento do formulário 
do sivEP-Malária, realizar o diagnóstico de 
hemoparasitose (Malária, micro-filariose, 

tripanossoma cruzi e leishmaniose; realizar o 
tratamento de malária de acordo com manual 
terapêutico; encaminhar a atenção primária os 
casos e outros hemiparasitas encontrados no 

exame e enviar produções do sivEP).

17 2.131

resolução Nº 50, de 26 de abril de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do sistema Único de saúde do Pará – 
ciB-sUs-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a Política Nacional de atenção Básica (PNaB), disposta no 
anexo XXii da Portaria de consolidação nº 2/GM/Ms, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do 
sistema Único de saúde.

- considerando a seção iii - das Equipes de saúde da família ribeirinha 
(Esfr) e das Equipes de saúde da família fluviais (Esff) dos Municípios 
da amazônia legal e do Pantanal sul-Mato-Grossense, do capítulo ii – 
das Equipes de saúde da família, disposta no anexo XXii da Portaria de 
consolidação nº 2/GM/Ms, de 28 de setembro de 2017, que consolida as 
normas sobre as políticas nacionais de saúde do sistema Único de saúde.
- considerando a seção iv - das Unidades Básicas de saúde fluviais 
(UBsf), do capítulo ii – das Equipes de saúde da família, disposta no 
anexo XXii da Portaria de consolidação nº 2/GM/Ms, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do 
sistema Único de saúde.
- considerando o regimento interno da ciB (resolução ciB nº 152, de 13 
de setembro de 2018) em seu artigo 25, Parágrafo Único, letra “a”, que 
define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá aprovar ou 
homologar, sem necessidade da plenária, os pleitos de abrangência estrita-
mente municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer favorável 
da área técnica correspondente da secretaria Estadual de saúde – sEsPa.
- considerando a resolução cir tocantins Nº 005, de 27 de agosto de 
2021, que aprova o Projeto de credenciamento de Equipe da família fluvial 
com saúde Bucal – UBs fluvial acs Genésia sacramento leão, do municí-
pio de limoeiro do ajuru/Pa.
- considerando o parecer favorável do departamento de atenção à saúde 
(dasE)/diretoria de Políticas de atenção integral à saúde (dPais)/sEsPa, 
ao pleito do município de limoeiro do ajurú/Pa.
resolve:
art. 1º - Homologar a resolução cir tocantins Nº 005, de 27 de agosto 
de 2021, que aprova o Projeto para credenciamento de Equipe da família 
fluvial com saúde Bucal – UBs fluvial acs Genésia sacramento leão – 
cNEs 0367397, do município de limoeiro do ajurú/Pa, conforme anexo 
desta resolução.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 26 de abril de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

anexo da resolução Nº 50, de 26 de abril de 2022.

UBsF Quantidade código do cNes

credenciamento de uma nova UBs 01 0367397

adequação ao novo arranjo organizacional (porta nº 837/2014) -  

Unidade de apoio 04 0367397

Embarcação 01 0367397

Microscopista 04 0367397

agente comunitário de saúde -  

auxiliar ou técnico de Enfermagem 05 0367397

auxiliar ou técnico de saúde Bucal -  

Profissional de nível superior 02 0367397

• Identificação das equipes:

Nome da equipe   acs Genésia sacramento Leão

código do iNE 002134136

código do cNEs da UBs ou UBsf 0367397

Número de pessoas e comunidades atendidas pela equipe 3.349 pessoas e 21 comunidades

Principais rios em que as comunidades atendidas estão localizadas
rio cupijó alto e Médio, rio Mujurucá, rio Jussa-
ra, rio Marituba, rio Japiim seco, rio  Paulista e 

rio são vicente
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• Logística:
1. Unidades de apoio (ou satélites) para atendimento descentralizado:

Justificativa:

respeitando a dispersão populacional e a necessidade de oferecer acesso aos 
usuários ribeirinhos, em momentos que a equipe estiver atendendo outra localidade, 

as unidades de apoio servirão de retaguarda para o referenciamento do usuário 
e atendimentos de maior complexidade. além do momento, dos atendimentos as 

condições de maré dificultar a navegabilidade da Unidade.
fluvial as unidades de apoio serão as referências de atendimento.

Nome da Unidade de apoio localização da comunidade
Nº de comunidades 

atendidas naquela unidade 
de apoio

Nº de pessoas atendidas 
naquela unidade de apoio

Unidade de apoio 01:
Posto de saúde de cacaual vila cacaual 9 1.580

Unidade de apoio 02:
Posto de saúde terê ilha terê 5 540

Unidade de apoio 03:
Posto de saúde Jussara Jussara 4 639

Unidade de apoio 04:
  Posto de saúde conceição ilha da conceição 3 353

1. Embarcações de pequeno porte exclusivo para deslocamento da equipe:

Justificativa:

de acordo com organograma e planejamento das ações, dependendo da navegabilidade dos 
rios, furos e igarapés; há a necessidade das embarcações de pequeno porte para garantia 
dos atendimentos de visita domiciliar, atendimentos domiciliares, atividades educativas e 

deslocamento da equipe ampliada.

Número da Embarcação localização (rios que a embarca-
ção percorrerá)

Nº de comunidades 
atendidas por esta 

embarcação

Nº de pessoas atendidas por 
esta embarcação

Embarcação 01:
 rio alto cupijó 9 1.580

Embarcação 02
 

rio Médio cupijó
rio Paulista

rio terê
 

5 777

Embarcação 03
 

rio Médio cupijó
rio Jussara

 
4 639

Embarcação 04
rio Pará

rio Médio cupijó
rio são vicente

3 353

• Equipe ampliada:

Justificativa:

Com o objetivo de qualificar a assistência prestada à população ribeirinha, a partir do processo de 
matriciamento e atenção na clínica ampliada. Garantindo resolutividade e acesso na atenção primária em 
saúde. E com o propósito de sanar uma enorme demanda reprimida, devido ao vazio assistencial sofrido 
por esta população e que temos como justificativa garantir esse apoio através da equipe ampliada que 
garantirá integralidade do cuidado e efetividade na resolução de problemas de prevenção de agravos e 

promoção da saúde.

Profissional Quantidade Atividades desenvolvidas pelo profissional
Nº de comunidades 

atendidas pela atuação 
deste profissional

Nº de pessoas 
atendidas pela 
atuação deste 
profissional

técnico de 
Enfermagem

 
09

criação e apoio na escala de tarefas;
auxílio na conservação e controle do 

ambiente;
auxílio no uso consciente de vestimentas 

e materiais;
assessorar procedimentos adequados às 

normas de biossegurança.
com atuação voltada para o paciente, à 

família e à comunidade, o profissional foca 
na prevenção de agravantes e melhora 
na saúde. o auxílio prestado precisa ser 

baseado no modelo de prevenção, bem como 
na redução de riscos comuns à saúde, como 
doenças crônicas, infecciosas e sexualmente 

transmissíveis. o que quer dizer que o 
profissional deve desenvolver ações no aten-
dimento para promover a qualidade de vida 
ao longo dos anos, por meio de atividades 
educativas e explicações claras, apoiando 
o trabalho do corpo médico e do time de 

enfermagem.

21 3.349

Enfermeiro
 02

- atendimento individual
- atendimento domiciliar

-orientações, prevenções, promoções na 
saúde dos ribeirinhos, planejar, gerenciar e 

avaliar as ações desenvolvidas pelos acs em 
conjunto com os outros membros da equipe;
-Encaminhamentos para redes de serviços e 

outras políticas;
-Participação no Planejamento das ações 

em saúde
-Educação em saúde

-Participação no planejamento das ações de 
saúde nos programas de PsE, condicionali-

dade Na saúde
Bolsa familia, e etc...

No controle de doenças crônicas, prevenções 
e promoções a saúde

Pré-natal, cuidado com a criança, idoso e 
adolescente

saúde da mulher e do homem;
Participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento 
da UBs flUvial.

21 3.349

Microscopista
 04

•  Realizar diagnóstico demográfico, social, 
cultural, ambiental, epidemiológico e sanitá-
rio do território em que atuam, contribuindo 
para o processo de territorialização e mapea-

mento da área de atuação da equipe;
• Desenvolver atividades de promoção da 

saúde, de prevenção de doenças e agravos, 
em especial aqueles mais prevalentes no 

território, e de vigilância em saúde, por meio 
de visitas domiciliares regulares e de ações 
educativas individuais e coletivas, na UBs, 
no domicílio e outros espaços da comunida-
de, incluindo a investigação epidemiológica 
de casos suspeitos de doenças e agravos 

junto a outros profissionais da equipe 
quando necessário;

•  Identificar e registrar situações que interfi-
ram no curso das doenças ou que tenham 
importância epidemiológica relacionada 

aos fatores ambientais, realizando, quando 
necessário, bloqueio de transmissão de 

doenças infecciosas e agravos;
•  Executar ações de campo para pesquisa 

entomológica (insetos), malacológica 
(moluscos) ou coleta de reservatórios de 
doenças, e ações de controle de doenças 

utilizando as medidas de controle químico, 
biológico, manejo ambiental ou ações de 

manejo integrado de vetores;
•  Implementar ações de campo em projetos 

que visem avaliar novas metodologias de 
intervenção para prevenção e controle de 

doenças;
•  Realizar cadastramento e atualização da 

base de imóveis para planejamento e defini-
ção de estratégias de prevenção, intervenção 
e controle de doenças, com atualização dos 

mapas de reconhecimento geográfico.
 

21   3.349

auxiliar de 
saúde Bucal

 
01

i - realizar ações de promoção e prevenção 
em saúde bucal para as famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e 

protocolos de atenção à saúde.
ii -Proceder à desinfecção e à esterilização 

de materiais e instrumentos utilizados.
iii - Preparar e organizar instrumental e 

materiais necessários.
iv -instrumentalizar e auxiliar o cirurgião 
dentista e/ou o tHd nos procedimentos 

clínicos.
v - cuidar da manutenção e conservação dos 

equipamentos odontológicos.
vi - organizar a agenda clínica.

vii - acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da Equipe saúde da famí-
lia, buscando aproximar e integrar ações de 

saúde de forma multidisciplinar.
viii - Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado 

funcionamento da EsfflUvial

21 3.349

Protocolo: 793508
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoratÓrio cENtral do Estado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico 
06/2022, conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de insumos, para análises físico-químicas de amostras 
de água para consumo humano em atendimento as necessidades deste 
LACEN, de acordo com as diversas especificações contidas no Edital
data da aBErtUra: 17/05/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UasG: 926007
ENtrEGas do Edital: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rEsPoNsávEl PElo cErtaME: siMoNE sErrao rodriGUEs – Pregoeira
-lacEN-Pa

Protocolo: 793944

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 282 de 04 de Maio de 2022
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JaNEtE Maria BriGido sEri-
QUE matrícula 722960-1 cargo de datiloGrafo com lotação no (a) caPs 
icoaraci 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
17.06.2012 a 16.06.2015.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 04.05.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 793619

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 007/3ºcrs/sesPa/2022 – Processo 
Nº 2022/494044

objeto: contratação de empresa especializada em serviço de manutenção 
corretiva em painel de bomba hidráulica, com fornecimento de peças, caso 
necessário, visando atender às necessidades de abastecimento de água 
para a comunidade da vila de santo antônio do Prata, conforme condições 
e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Anexo I, identificado 
no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumen-
to, independente de transcrição.

iteM descriÇÃo/
esPeciFicaÇÃo

ideNtiFicaÇÃo 
cÓd. siMas aPres. QUaNti-

dade VaLor totaL

01
serviço de manutenção corretiva em painel 
de bomba hidráulica, com fornecimento de 

peças, caso necessário.
21488-4 UNd. 01 r$ 2.000,00

data de assinatura: 04/05/2022.
vigência: 04/05/2022 a 03/08/2022.
o valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais).
dotação orçamentária:
P.i: 4120008338c
PtrEs: 908338

Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0103000000
ação: 261759
coNtratada: v. a. NoGUEira coM. E sErviÇos | cNPJ: 14.498.061/0001-35
ordenador: Mário MoraEs cHErMoNt filHo – diretor regional/3º crs/
sEsPa – Portaria nº 1.519/2021-ccG de 30 de setembro de 2021 – Matrí-
cula: 5912309/2 – ordenador de despesa.

Protocolo: 793971

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 003/3ºcrs/sesPa/2022

o 3º crs/sEsPa, através de sua Pregoeira, comunica que realizará lici-
tação, na modalidade PrEGÃo, na forma ElEtrÔNica, do tipo MENor 
PrEÇo Por itEM, conforme descrição abaixo:
oBJEto: escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material 
de consumo MEios aUXiliarEs dE locoMoÇÃo, visando atender, pelo 
período de 12 (doze) meses, as necessidades da divisão de controle e 
avaliação deste 3º crs/sEsPa.
data da aBErtUra: 16 de maio de 2022.
Hora dE aBErtUra: 09:30h (horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgovernan-
mentais.gov.br
UasG: 926012 (3º crs/sEsPa).
Programa de trabalho: 1040008287c
Natureza da despesa: 339032
fonte de recurso: 0103000000
ENtrEGa do Edital: os interessados poderão retirar o Edital nos si-
tes: www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.
oBsErvaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail licitacao.3crs@hotmail.com
castanhal (Pa), 04 de maio de 2022.
WaNEiZE fErrEira dE MoraEs
Pregoeira/cPl/3º crs/sEsPa

Protocolo: 793644

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 462 de diÁrias de 04/05/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficina de Prevenção do Tabagismo, no intuito de for-
talecer as medidas de promoção e prevenção, bem como apresentar o 
projeto para os profissionais de saúde e servidores de outas secretarias, 
no município de Mag. Barata.
origem: castanhal –Pa
destino: Magalhães Barata | Período: 06/05/22 | Nº de diárias: meia diária.
servidores: Marilda silva de oliveira | cPf: 254.451.202-44 | Mat: 
57194848-1| cargo: assit. social.
Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro | cPf: 467.313.182-72 | Mat: 
57194948-1 | cargo: administrador
Normélia Prado lima | cPf: 213.566.882-68 | Mat: 5220033 | cargo: datilógrafo
cosme damião sousa silva | cPf: 165.643.242-00 | Mat: 107670-1 | 
cargo: ag. de Portaria.
Hellen Jordana oliveira da costa | cPf: 593.556.032-15 | Mat: 54195296-
1 | cargo: ag. administrativo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 793449
Portaria Nº 464 de diÁrias de 04/05/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficina de Prevenção do Tabagismo, no intuito de for-
talecer as medidas de promoção e prevenção, bem como apresentar o 
projeto para os profissionais de saúde e servidores de outas secretarias, 
no município de terra alta.
origem: castanhal –Pa
destino: terra alta | Período: 20/05/22 | Nº de diárias: meia diária.
servidores: Marilda silva de oliveira | cPf: 254.451.202-44 | Mat: 
57194848-1| cargo: assit. social.
Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro | cPf: 467.313.182-72 | Mat: 
57194948-1 | cargo: administrador
Normélia Prado lima | cPf: 213.566.882-68 | Mat: 5220033 | cargo: 
datilógrafo
cosme damião sousa silva | cPf: 165.643.242-00 | Mat: 107670-1 | cargo: 
ag. de Portaria.
Hellen Jordana oliveira da costa | cPf: 593.556.032-15 | Mat: 54195296-
1 | cargo: ag. administrativo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 793450
Portaria Nº 467 de diÁrias de 04/05/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir os servidores que irão realizar Oficina de Prevenção do 
tabagismo, no intuito de fortalecer as medidas de promoção e prevenção, 
bem como apresentar o projeto para os profissionais de saúde e servidores 
de outras secretarias, no município de são francisco do Pará.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: são francisco do Pará-Pa-Brasil | Período: 26/05/2022 | Nº de 
diárias: meia diária.



diário oficial Nº 34.959   25Quinta-feira, 05 DE MAIO DE 2022

servidor: vitor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 793464
Portaria Nº 466 de diÁrias de 04/05/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar Oficina de Prevenção do Tabagismo, no intuito de for-
talecer as medidas de promoção e prevenção, bem como apresentar o 
projeto para os profissionais de saúde e servidores de outas secretarias, 
no município de são francisco do Pará.
origem: castanhal –Pa
destino: são francisco do Pará | Período: 26/05/22 | Nº de diárias: meia 
diária.
servidores: Marilda silva de oliveira | cPf: 254.451.202-44 | Mat: 
57194848-1| cargo: assit. social.
Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro | cPf: 467.313.182-72 | Mat: 
57194948-1 | cargo: administrador
Normélia Prado lima | cPf: 213.566.882-68 | Mat: 5220033 | cargo: 
datilógrafo
cosme damião sousa silva | cPf: 165.643.242-00 | Mat: 107670-1 | cargo: 
ag. de Portaria.
Hellen Jordana oliveira da costa | cPf: 593.556.032-15 | Mat: 54195296-
1 | cargo: ag. administrativo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 793454
Portaria Nº 463 de diÁrias de 04/05/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir os servidores que irão realizar Oficina de Prevenção do 
tabagismo, no intuito de fortalecer as medidas de promoção e prevenção, 
bem como apresentar o projeto para os profissionais de saúde e servidores 
de outras secretarias, no município de Mag. Barata.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Mag. Barata-Pa-Brasil | Período: 06/05/2022 | Nº de diárias: 
meia diária.
servidor: francisco Paulo da silva costa
cPf: 036.584.732-15
Matrícula: 5149290-1
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 793460
Portaria Nº 465 de diÁrias de 04/05/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir os servidores que irão realizar Oficina de Prevenção do 
tabagismo, no intuito de fortalecer as medidas de promoção e prevenção, 
bem como apresentar o projeto para os profissionais de saúde e servidores 
de outras secretarias, no município de terra alta.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: terra alta-Pa-Brasil | Período: 20/05/2022 | Nº de diárias: meia 
diária.
servidor: José raimundo Holanda de Melo costa
cPf: 134.588.842-20
Matrícula: 721220-1
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 793462

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resoLUÇÃo Nº 009, de 02 de Maio de 2022

a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais  e,
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- considerando a Portaria GM/Ms Nº 684, de 30 de março de 2022, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao sistema Único de saúde (sUs), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2022.
- considerando a Portaria GM/Ms Nº 1.483, de 1º de julho de 2021, que 
altera a Portaria de consolidação GM/Ms nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre a aplicação de recursos de programação e de emendas 
parlamentares para aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
- Considerando o Oficio nº 010/2022 no qual a Secretaria Municipal de 
saúde de curuçá solicita aprovação do Projeto técnico de implantação do 
transporte sanitário Eletivo a ser adquirido com recursos de Emenda Parla-
mentar/Proposta de aquisição de Equipamentos e Material Permanente nº 
11674.8050001/22-001, destinado ao deslocamento programado e eletivo 
de usuários do sUs (sistema Único de saúde).
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa e aprovação em reunião ordinária do dia 27 
de abril de 2022.

resolve:
art.1º- - aprovar o Projeto técnico de implantação transporte sanitário 
Eletivo, referente à Emenda Parlamentar/Proposta de aquisição de Equi-
pamentos e Material Permanente nº 11674.8050001/22-001, do município 
de curuçá.
art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 02 de maio de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/sUs/Pa/3ºcrs
Patrícia silva chaves
secretária Municipal de saúde de são francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/sUs/Pa/3ºcrs

Protocolo: 793567
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

errata
.

errata de Portaria de diÁria
errata da Portaria de diÁria Nº. 128 de 24 de MarÇo de 
2022, a resPeito do NoMe da serVidora. PUBLicada No 

doe Nº 34.925 de 07/04/2022.
oNde se LÊ: na primeira coluna iolanda de fátima Mendes da silva
Leia-se: Márcia cecilia santana de Jesus
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 793542
errata das Portarias de diÁria Nº. 106 e 107 de 14 

de MarÇo de 2022, a resPeito do PerÍodo de ViaGeM. 
PUBLicada No doe Nº 34.925 de 07/04/2022.

oNde se LÊ: 28 e 29/03/2022
Leia-se: 28 a 31/03/2022
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 793548

diÁria
.

Portaria Nº 104 07 de aBriL de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar reunião e visita técnica as equipes, para orientações dos 
procedimentos regulados através do sistema sEr ii módulo ambulatorial, 
no Hospital regional Público de castanhal e municípios de sua abrangência.
origem: capanema/Pa – destino: castanhal, são João da Ponta/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Erica corrêa de oliveira 57194361-1 ag. de Portaria
rejane Brandão Pinto 57191120-1 Enfermeira

Maria lucicleide da silva Gadelha 57206713-1 ag. de artes Plásticas

No período de 18 à 20/04//04/2022.Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4ºcrs/sEsPa

diÁria
Portaria Nº 105 07 de aBriL de 2022.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar reunião e visita técnica as equipes, para orientações dos proce-
dimentos regulados através do sistema sEr ii módulo ambulatorial, no 
Hospital regional Público de castanhal e municípios de sua abrangência
origem: capanema/Pa – destino: castanhal, são João da Ponta/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
vanderlê sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 18 à 20/04/2022.Quantidade 2.5 (duas e meia)) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 793702
Portaria Nº 140 30 de MarÇo de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar monitoramento dos programas triagem Neontal (teste 
do Pézinho), Planejamento reprodutivo, Programa renda Brasil, Programa 
de vitamina a e suplementação de sulfato ferroso.
origem: capanema/Pa – destino: ourem, Bonito e Nova timboteua/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

Maria de Nazaré vasconcelos Madeiros 3157520-1 odontóloga
diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

antônio Marcos souza de lima 57190457-1 farmacêutico

No período de 06 a 08 /04/2022.Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4ºcrs/sEsPa
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diÁria
Portaria Nº 139 30 de MarÇo de 2022.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para re-
alizar monitoramento dos programas triagem Neontal (teste do Pézinho), 
Planejamento reprodutivo, Programa renda Brasil, Programa de vitamina 
a e suplementação de sulfato ferroso.
origem: capanema/Pa – destino: ourem, Bonito e Nova timboteua/Pa.

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

No período de 06 a 08 /04/2022.Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 793663
Portaria Nº 155 07 de aBriL de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: participar da oficina de capacitação sobre os programas da Polí-
tica Nacional de alimentação e Nutrição.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Maria de Nazaré vasconcelos Madeiros 3157520-1 odontóloga

No período de 11 a 13/04/2022.Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 793680
Portaria Nº 141 30 de MarÇo de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Realizar fiscalização da comercialização dos pescados na Semana 
santa em parceria com visa municipal.
origem: capanema/Pa – destino: são João de Pirabas/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

antônio carlos da Mata  sidrim 236667-2 tec. Em Educação física
Gilberto santana vieira Neto 5955654-1 ag. administrativo

No período de 11 a 14/04/2022.Quantidade 2.0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4ºcrs/sEsPa

diÁria
Portaria Nº 142 30 de MarÇo de 2022.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizarem fiscalização da comercialização dos pescados na Semana Santa 
em parceria com visa municipal.
origem: capanema/Pa – destino: são João de Pirabas/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
arnaldo rolim de albuquerque 1086643 Motorista 

No período de 11 a 14/04/2022.Quantidade 2.0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 793617

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 082 de 26/04/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: rEaliZar caPacitaÇÃo EM tÉcNicas dE aPlicaÇÃo E lEi-
tUra da Prova tUBErcUlÍNica (PPd) Para ENfErMEiros do MUNicÍ-
Pio dE aUrora do Pará.
PErÍodo: 09 a 13/05/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEstiNo (s): aUrora do Pará- Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo
fErNaNdo MaUrÍcio viÉGas fErNaNdEs 57198001/1 ENfErMEiro

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 793571

Portaria Nº 099 de 02/05/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: acoMPaNHar tÉcNico do 5º crs Na caPacitaÇÃo EM tÉc-
Nicas dE aPlicaÇÃo E lEitUra da Prova tUBErcUlÍNica (PPd) Para 
ENfErMEiros do MUNicÍPio dE aUrora do Pará.
PErÍodo: 09 a 13/05/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEstiNo (s): aUrora do Pará- Pa.

sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

Maria dE NaZarÉ NErEs da silva 91170/1 datilÓGrafa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 793574

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 030 de 03 de Maio de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sEsPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servido-
ra aNa Maria fErrEira dos saNtos, cargo: agente de Portaria, GEP: 
Estatutário não Estável – lotada no 7º centro regional de saúde/U.M. 
são sebastião da Boa vista, licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
01/02/2015 a 31/01/2018.
aUtoriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 13/06/2022 a 11 / 08 / 2022, no total de 60 (sessenta) dias. 
Matrícula n.º 5179467/1.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de saúde.

Protocolo: 793423

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 031 de 04 de Maio de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas...
r E s o l v E :
designar o servidor aldenor Moraes Miralha, cargo administrador, Matrícu-
la nº 57190381-2, como coordenador da Prestação de contas/daf do 7º 
centro regional de saúde/sEsPa, por período indeterminado, sem ônus 
para a administração Pública.
PUBliQUE-sE rEGistrE-sE E cUMPra-sE
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 793640

.

.

diÁria
.

Portaria N° 156 de 04 de Maio de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 16/05/2022 a 20/05/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955695/1 / aNdrE PErEira foNsEca JUNior / 733.767.602-68
oBJEtivo: acompanhar o trabalho da equipe técnica da doca/7crs/sEs-
Pa que desenvolverão o trabalho de orientação sobre o programa trata-
mento fora do domicilio tfd, vistoria a central Municipal de regulação e 
capacitação dos técnicos do município de Muaná que trabalham com os 
sistemas diGisUs,sisrEG e sEr.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Protocolo: 793674
Portaria N° 167 de 04 de Maio de 2022

NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 16/05/2022 a 20/05/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541905601 / clEBEr aUGUsto PiNHEiro MaGalHÃEs / 429.606.652-87
oBJEtivo: aPoio loGÍstico Para a visita tÉcNica No MUNicÍPio dE 
soUrE localiZado 7º crs, coM a fiNalidadE dE rEaliZarMoNito-
raMENto sUPErvisioNado da caMPaNHa coNtra covid-19, sUPEr-
visÃo do sistEMa dE iNforMaÇÃo dE iNsUMo EstratÉGico (siEs) 
sUPErvisÃo do BaNco dE dados do siPNi-covid E rotiNa coM ÊN-
fasE No saraMPo.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Protocolo: 793635
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁrias
Portaria Nº 122 de 27 de aBriL de 2022.

fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
oBJEtivo: compor a Equipe técnica da coordenação Estadual de Entomo-
logia para a realização de levantamento Entomológico para obtenção dos 
indicadores Entomológicos pertinentes a avaliação das ações de controle 
vetorial que serão desenvolvidas junto ao Plano de ações para Prevenção, 
controle e Eliminação da Malária em Jacareacanga.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destinos: Jacareacanga/ Pa -Brasil
Período: 14/05/2022 a 27/05/2022 N° de diária: 13 ½  (treze diárias e meia)
servidor:
Gleydson de Barros coelho
cPf: 685.117.602-53
Matrícula: 572075481
cargo: agente de controle de Endemias
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 793490
diÁrias

Portaria Nº 126 de 29 de aBriL 2022.
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: realizar visita técnica e capacitação da equipe do Município em 
Programa de tratamento fora de domicilio-Ptfd.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 23/05/2022 a 27/05/2022 / N° de diária: 4,5 (Quatro diárias e meia)
servidores:
Gilcineyde silva soares
cPf: 769.680.732-34
Matrícula: 59010961
cargo: técnico de Enfermagem.
Hellen ane dos anjos Picanço
cPf: 742.484.722-87
Matrícula: 57191604/2
cargo: técnica em enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 793575
diÁrias

Portaria Nº 125 de 29 aBriL de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoramento e orientações das ferramentas de pla-
nejamento digisUs Gestor vigência 2018-2021 e 20222-2025.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 23/05/2022 a 27/05/2022 / N° de diária: 4,5(quatro diárias e meia)
servidor:
irnando siqueira da trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 793545

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 04 de 03 de Maio de 2022.
a dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/375786
rEsolvE:
torNar sEM EfEito a Portaria Nº 91 de 30 de Março de 2022, publicada 
no Diário Oficial Nº 34.921 de 05 de Abril 2022. Protocolo: 780339, em 
nome das servidoras Massaraí Jennings de aguiar, matrícula: 53770301 e 
cleciane de sousa silva, matricula: 73504192/1, referente à concessão de 
diárias no período de 25/04/2022 a 28/04/2022 / N° de diária: 3 ½ (três 
diárias e meia) para oriximiná/Pa – Brasil.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crs/sEsPa

Protocolo: 793653
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

diÁria
.

 Portaria Nº 85 de 19 de aBriL de 2022
 o (a) ordENador (a) de dEsPEsa da secretária de Estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.

OBJETIVO: Conduzindo veiculo oficial com os servidores da DOCA que irão 
acompanhar os serviços prestados contratualizados do hospital regional de 
tucuruí, conforme portaria 84
Municípios: Marabá/ tucuruí
PEriodo:. 02 a 07/05/2022
5/5 (cinco diárias e meias )

serVidor carGo MatricULa
NiltoN fErrEira dos saNtos Motorista 503484

ordenador: irlândia da silva Galvão
Protocolo: 793942

 Portaria Nº 84 de 19 de aBriL de 2022
 o (a) ordENador (a) de dEsPEsa da secretária de Estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJEtivo: acompanhamento da contratualização e avaliação e audito-
ria da produção ambulatorial e hospitalar acompanhamento dos serviços 
prestados contratualizados do hospital regional de tucuruí Hrt, conforme 
solicitado por Belém.
Municípios: Marabá/ tucuruí
PEriodo:. 02 a 07/05/2022
5/5 (cinco diárias e meias )

serVidor carGo MatricULa
lUiZ sErGio Matos dos saNtos Médico 5776376/2

ElENY rodriGUEs GUiMaraEs auxiliar de informática em saúde 5113130/1
Maria rosália Brito cardoso odontóloga 5088640/1

ordenador: irlândia da silva Galvão
Protocolo: 793909

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 233 de 04 de Maio de 2022
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Período: 28 a 30.04.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria e Xinguara.
objetivo: Participar das conferências Municipais de saúde dos municípios 
de rio Maria e Xinguara, com objetivo de assessorar tecnicamente e pro-
ferir palestra.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 793512
Portaria Nº 234 de 04 de Maio de 2022

Nome: Jeniel dos santos rocha.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Nome: antônio luiz Pereira lima
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504820.
cPf: 108.006.202-59.
Período: 09 à 13.05.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: sapucaia.
objetivo: investigar casos de transmissão de doença de chagas e surgi-
mento de triatomíneos no município de sapucaia
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes - diretora do 12º crs 
/ sEsPa - Portaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 793525

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 062 de 25 de FeVereiro de 2022
Nome: vicente filho assunção da cruz (técnico em ouvidoria), matricula 
– 57233230-1;
objetivo: realizar visita técnica para Monitoramento e acompanhamen-
to das ouvidorias do sUs implantadas nos municípios jurisdicionados ao 
13ºcrs/sEsPa (adesão ao novo sistema ouvidorsUs). 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Mocajuba, no período de 14 a 16/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
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Portaria Nº 063 de 25 de FeVereiro de 2022
Nome: arialdo João sanches de oliveira, (técnico em visa), matrícula 
–5265983-2; valéria de Paula Maciel Pantoja (Enfermeira), matrícula – 
57191022-1;
objetivo: realizar ação de monitoramento, avaliação e fortalecimento da 
gestão em visa. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para oeiras do Pará, no período de 08 a 
11/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 064 de 25 de FeVereiro de 2022
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícu-
la – 6029570-2; denilson silva cordeiro (agente de saúde) matricula – 
1086775;
objetivo: orientar sobre elaboração correta do termo de referência para rea-
lização das solicitações quanto aos processos de aquisições do HPP de oeiras 
do Pará. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do muni-
cípio de cametá para oeiras do Pará no período de 09 a 11/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 065 de 02 de MarÇo de 2022
Nome: derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matricu-
la–5959514; Benedito Jailson dornelas da veiga (supervisor regional de 
leishmaniose), matrícula – 57206125-1;
objetivo: orientar, apoiar, supervisionar ações de educação em saúde nas 
populações do município que tiveram surto de doença de chagas. 2,5 (duas 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará, no período de 14 a 16/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 066 de 02 de MarÇo de 2022
Nome: Ederson silva da silva (agente de controle de Endemias), matrí-
cula – 57207637-1; objetivo: supervisão e monitoramento das atividades 
de zoonoses executadas pelo município, assim como, ações de preven-
ção organizada pelo mesmo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 14 a 
16/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 067 de 02 de MarÇo de 2022
Nome: ionilson alves da silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e avalia-
ção do siEs na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, cor-
respondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do 
ajuru, no período de 15 a 17/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 068 de 02 de MarÇo de 2022
Nome: arialdo João sanches de oliveira, (técnico em visa), matrícula 
–5265983-2; valéria de Paula Maciel Pantoja (Enfermeira), matrícula – 
57191022-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula – 0505208;
objetivo: realizar ações de monitoramento, avalição e fortalecimento da 
gestão em visa. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para Baião, no período de 15 a 18/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 069 de 02 de MarÇo de 2022
Nome: Mairley albuquerque serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca solange alencar dos santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
Objetivo: Avaliar os indicadores do programa de qualificação das ações de 
vigilância em saúde, assim como discutir meta, relevância do indicador, 
método de calculo, fonte, dados para avalições adicionais. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião, no período de 15 a 18/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 070 de 02 de MarÇo de 2022
Nome: Maria do Espírito santo corrêa dos Prazeres (farmacêutica) matrí-
cula – 5959503-1;
objetivo: Monitoramento do estoque do medicamento do programa de in-
sulina (canetas/frascos) e orientação referente às condições de armaze-
namento do medicamento termolábeis na caf (centro de abastecimento 
farmacêutico). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 16 a 18/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 071 de 02 de MarÇo de 2022
Nome: vicente filho assunção da cruz (rtEs/13ºcrs/sEsPa-suplente), 
matricula – 57233230-1;
objetivo: realizar monitoramento e assessoramento aos municípios quan-
to às ações de educação permanente em saúde, elaboradas e executadas 
(Pro-EPs-sUs) orientações quanta a nova portaria GM/Ms nº 1.574 de 
08/07/2021. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Baião, no período de 17 a 19/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 072 de 02 de MarÇo de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícu-
la – 5910030-2; derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matricu-
la–5959514; alonso lopes dos santos (Motorista), matrícula – 57205455-1;
objetivo: orientar, apoiar, supervisionar ação de educação em saúde nas 
populações do município que tiveram surto de doença de chagas. 2,5 (duas 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Mocajuba, no período de 17 a 19/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 073 de 03 de MarÇo de 2022
Nome: shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;

objetivo: realizar vistoria técnica de atualização do cadastro dos estabe-
lecimentos de saúde da rede de atenção à saúde municipal (zona urbana 
e zona rural). 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 07 a 10/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 074 de 03 de MarÇo de 2022
Nome: shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1; antônio luis rodrigues de aragão (apoio adminis-
trativo Ptfd e regulação), matrícula – 5118212-1;
objetivo: implementação de serviços de saúde especializados de media e 
alta complexidade. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para Baião, no período de 16 a 19/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 075 de 03 de MarÇo de 2022
Nome: Ederson silva da silva (agente de controle de Endemias) matrícula 
– 57207637-1;
objetivo: realizar supervisão e monitoramento do primeiro ciclo das ativi-
dades de zoonoses executadas pelo município, assim como, ações de pre-
venção organizada pelo mesmo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período de 
17 a 19/03/2022.

Portaria Nº 076 de 03 de MarÇo de 2022
Nome: francisco alves da silva Neto (coord. de Hepatites virais), matrí-
cula – 57200855-2;
objetivo: avaliar as ações de saúde em relação aos casos de hepatites 
virais e orientar quanto à notificação no SINAN. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará, no período de 21 a 23/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Protocolo: 793809

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 360/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rEsolvE:
designar os servidores desta autarquia, alaN rodriGUEs cavalcaNtE, 
médico, matrícula: 57197026/2, e no seu impedimento, BrUNa riBEiro 
dE araUJo lira, enfermeira, matrícula: 5895236/2, ambos lotados na 
Divisão de Diagnóstico por Imagem, para a função de fiscais do Contrato 
Administrativo nº 061/2022 – HOL, firmado com a empresa IBF – INDÚS-
tria BrasilEira dE filMEs s/a, cujo objeto é aquisição de filME ra-
diolÓGico, compatível com a impressora aGfa drYstar aXYs, rP/Hol: 
25998, por um período de 12 (doze) meses. Processo nº 2022/377139.
diretora Geral ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 793958

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 061/2022-HoL
objeto: aquisição de filme radiológico, compatível com a impressora 
aGfa drYstar aXYs, rP/Hol: 25998 (patrimônio), para um período de 
12 (doze) meses.
valor Global: r$ 20.000,00 (vinte mil reais).
data assinatura: 02/05/2022
vigência: 02/05/2022 até 01/05/2023.
Pregão nº 022/2021 - Processo nº 2020/377139
orçamento: 10.302.1507.8880.339030 fonte: 0103/0269
contratado: iBf - iNdÚstria BrasilEira dE filMEs s/a, com sede na 
rua doutor sabino arias, nº 187, Mantiquira, duque de caxias / rJ - cEP: 
25.250-613, tel: (21) 2103.1044 / E-mail: iferreira@ibf.com.br / rxsp@ibf.com.
br / licitacoes@ibf.com.br, inscrita no cNPJ sob o nº 33.255.787/0001-91.
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 793921

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 013/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 03/05/2022
Empresa contratadas: oNco Prod distriBUidora dE ProdUtos Hos-
PitalarEs E oNcolÓGicos ltda
valor total: r$ 275.732,16 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e 
trinta e dois reais e dezesseis centavos).
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objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de medica-
mento DARATUMUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL, por compra direta, a fim 
de cumprir demanda judicial da paciente ivaNEtE laia dE araÚJo, pelo 
período de 06 (seis) meses. fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei 
n° 8.666/93
Processo nº 2022/393054
orçamento: ProJ/ativ: 10.302.1507.8880 foNtE: 0103/0269 ElEMENto 
dE dEsP: 3390.30
ordenador responsável: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 793429

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 013/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve ratificar a disPENsa dE licitaÇÃo nº 013/2022, em 
favor da empresa oNco Prod distriBUidora dE ProdUtos HosPita-
larEs E oNcolÓGicos ltda, para contratação, em caráter emergencial, 
para aquisição de medicamento daratUMUMaBE solUÇÃo iNJEtávEl, 
por compra direta, a fim de cumprir demanda judicial da paciente IVANETE 
laia dE araÚJo, pelo período de 06 (seis) meses.
Processo nº 2022/393054
valor total: r$ 275.732,16 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e 
trinta e dois reais e dezesseis centavos).
com fundamento no art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 793431

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 198/2021
Processo nº 2021/1342269
objeto: aQUisiÇÃo dE disPositivos UtiliZados No sistEMa dE dis-
triBUiÇÃo dE GasEs MEdiciNais Para o HosPital oPHir loYola.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
EQUiMEd EQUiPaMENtos MÉdicos HosPitalarEs ltda: r$ 29.285,12
roMEd iNdUstria E coMErcio dE EQUiPaMENtos MÉdicos EirEli: 
r$ 11.114,00
valor total da licitação: r$ 40.399,12
Belém, 11 de abril de 2022
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 793473
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 201/2021

Processo nº 2021/16292
objeto: aquisição de Macas Hospitalares e cadeiras de rodas
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
adovaNdro  lUiZ  fraPorti  EPP: r$ 103.999,95
MaPMEd distriBUidora dE ProdUtos HosPitalarEs EirEli: r$ 2.878,00
PolYMEdH.EirEli: r$ 12.750,00
valor total da licitação: r$ 119.627,95
Belém, 28 de abril de 2022
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 793876

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 354/2022 – 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 a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNsidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNsidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/843398 de 
04/08/2021.
rEsolvE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 04/05/2022, de 
acordo com a legislação vigente, no percentual de 50% sobre o salário – 
base, ao servidor GUaPiNdaia assU MoraEs filHo, técnico em adminis-
tração e finanças (administração), matrícula n° 8017433/1, 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, 04 de maio de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 793820

terMo de rescisÃo de coNtrato
terMo de rescisÃo de coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 176/2021-HoL
data assinatura: 03/05/2022
Processo nº: 2021/694107
Justificativa: Considerando as razões de interesse público exaradas pela 
autoridade superior e com fulcro no art. 79, i, c/c art. 78, inciso Xii, ambos 
da lei n° 8.666/93, resolve rEsciNdir UNilatEralMENtE, a partir do dia 
03/05/2022, o coNtrato adMiNistrativo nº 176/2021–Hol, oriundo 
do Pregão Eletrônico nº 069/2020, cujo objeto é a contratação de empresa 
do ramo pertinente para o fornecimento de solUÇÃo ParENtEral dE 
GraNdE volUME HosPitalar.
contratado farMacE iNdÚstria QUÍMico farMacÊUtico cEarENsE ltda
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 793529
Portaria Nº 163/2022 – daF/HoL.

o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, do HosPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
r E s o l v E:
i – rEMaNEJar a partir de 01/02/2022, o servidor MarcElo MoNtEiro 
MENdEs, Enfermeiro matrícula siaPE nº 2583617, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo da Universidade federal do Pará - UfPa, da diretoria Geral 
para a revisão de Prontuários deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 01/02/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 14 de fevereiro de 2022.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 793646
Portaria Nº 358/2022 - 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 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/537947 de 
04/05/2022.
r E s o l v E:
altErar a Portaria Nº 156/2022 – GaB/dG/Hol publicada no doE nº 
34.876 de 25/02/2022, EXclUiNdo o período de férias de 13/04/2022 a 
12/05/2022, do servidor ricardo WaGNEr dE liMa, auxiliar operacional, 
matricula n° 57196110/1, referente ao período aquisitivo de 01/04/2021 
a 31/03/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 04 de maio de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 793846
Portaria Nº 359/2022 - 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 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/538184 de 
04/05/2022.
r E s o l v E:
altErar a Portaria Nº 225/2022 – GaB/dG/Hol publicada no doE nº 
34.901 de 22/03/2022, EXclUiNdo o período de férias de 12/05/2022 a 
31/05/2022, do servidor rEiNaldo JaciNto cardoso dElGado, técnico 
em radiologia, matricula n° 57227276/1, referente ao período aquisitivo 
de 01/11/2021 a 30/04/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 04 de maio de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 793847
Portaria Nº 357/2022 – daF/HoL.

o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, do HosPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 4.294 de 28/07/2020.
coNsidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/468850de 
19/04/2022.
rEsolvE:
rEMaNEJar a partir de 19/04/2022, por necessidade de serviço a servido-
ra EriKa lEaNE fUrtado dE carvalHo, técnico em comunicação social, 
matrícula nº 55586030/3, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
do Núcleo de Qualidade para o Grupo de trabalho de Humanização, deste 
Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de maio de 2022.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 793823
Portaria Nº 356/2022 – daF/HoL.

o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, do HosPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 4.294 de 28/07/2020.
coNsidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/468850 de 
19/04/2022.
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rEsolvE:
rEMaNEJar a partir de 19/04/2022, por necessidade de serviço a servi-
dora soNia fraNÇa da silva, assistente social, matrícula 5635659/2, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da sEsPa, do Núcleo de Qualidade 
para o Grupo de trabalho de Humanização, deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de maio de 2022.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 793826
Portaria Nº 354/2022-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 2022/468850 de 
19/04/2022.
r E s o l v E:
rEvoGar a contar de 19/04/2022, os termos da Portaria Nº 134/2011-
GaB/dG/Hol, que designou a servidora soNia fraNÇa da silva, 
Matrícula nº 5635659/2, assistente social, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo da sEsPa, para responder pela coordenação do Núcleo de 
Qualidade, deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de maio de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 793830

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

errata
errata do extrato de contrato temporário publicado no doe nº 34.957, 
de 04/05/2022, referente admissão de victor HUGo fErrEira PiNHEi-
ro, Engenheiro de Produção.
onde se lê: admissão 01/04/2022, vigência 01/04/2022 à 31/03/2023;
Leia-se: admissão 01/05/2022, vigência 01/05/2022 à 30/04/2023.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 04 de Maio de 2022.
 BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 793477

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
servidor (a): aNtoNio do NasciMENto PaZ
id. fUNcioNal: 5949479/1
término de vinculo: 01/04/2022
tipo de vínculo: contrato temporário
Motivo: o PrEsidENtE No Uso dE sUas atriBUiÇÕEs
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: tÉcNico dE sEGUraNÇa do traBalHo
PaE: 2022/328197
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Belém,25 de MarÇo de 2022.

Protocolo: 793457

.

.

errata
.

terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo de BoLsa
Protocolo de publicação 733940 - data: 26/11/2021 -
oNde se LÊ:
tErMo dE oUtorGa E acEitaÇÃo dE Bolsa Nº 014/2021 - Edital - 001/2021 -
concedente: fundação santa casa de Misericórdia do Pará - fscMP
Beneficiário: MARIA IZA ALVES SILVA
Finalidade: Concessão de bolsa de Iniciação Científica, como forma de 
apoiar as atividades de Projeto de Pesquisas e no termo de cooperação 
financeira nº 001/2017, conforme Edital 001/2021 - BioMarcadorEs 
iMUNolÓGicos, iNflaMatÓrios, dE daNoNEUroNal E traNscriPto-
Ma Na sÍNdroME iNflaMatÓriaMUltissistÊMica PEdiátrica tEMPo-
ralMENtE associada aosars-cov-2: EstUdo dE coortE.
valor da bolsa: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
vigência do termo: 01/11/2021 a 31/10/2022
data da assinatura: 27/10/2021
Leia-se correto:
tErMo dE oUtorGa E acEitaÇÃo dE Bolsa Nº 014/2021 - Edital - 001/2021
concedente: fundação santa casa de Misericórdia do Pará - fscMP
Beneficiário: MARA IZA ALVES SILVA
Finalidade: Concessão de bolsa de Iniciação Científica, como forma de 
apoiar as atividades de Projeto de Pesquisas e no termo de cooperação 

financeira nº 001/2017, conforme Edital 001/2021 - BioMarcadorEs 
iMUNolÓGicos, iNflaMatÓrios, dE daNoNEUroNal E traNscriPto-
Ma Na sÍNdroME iNflaMatÓriaMUltissistÊMica PEdiátrica tEMPo-
ralMENtE associada aosars-cov-2: EstUdo dE coortE.
valor da bolsa: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
vigência do termo: 01/11/2021 a 31/10/2022
data da assinatura: 27/10/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente fscMP

Protocolo: 793821
errata de Portaria

Portaria coLetiVa Nº 328/2022 - caPe/GP/FscMP, 
de 31/03/2022, PUBLicada No doe Nº 34.919 de 04/04/2022.
referente ao período de licença Prêmio do servidor roBsoN WaGNEr 
raiol da costa, id. funcional nº 5828180/2, Motorista.
oNde se LÊ: 01/05/2022 a 30/05/2022
Leia-se: 02/05/2022 a 31/05/2022
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 01 de Maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 793447
terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo de BoLsa

Protocolo de publicação: 733940 - data: 26/11/2021
oNde se LÊ:
tErMo dE oUtorGa E acEitaÇÃo dE Bolsa Nº 018/2021 - Edital - 001/2017
concedente: fundação santa casa de Misericórdia do Pará - fscMP
Beneficiário: ANA JÚLIA MELO DA SILVA
Finalidade: Concessão de bolsa de Iniciação Científica, como forma de 
apoiar as atividades de Projeto de Pesquisas e no termo de cooperação 
financeira nº 001/2017, conforme Edital 001/2017 - iMPlaNtaÇÃo dE 
UMa fErraMENta dE GEstÃo iNtEGrada Para o MoNitoraMENto da 
EXPEriÊNcia do PaciENtE Por MEio do NÚclEo dE MElHoria coNtÍ-
NUa Nas UNidadEs MatErNo iNfaNtis da fUNdaÇÃo saNta casa dE 
MisEricÓrdia do Pará - fscMP.
valor da bolsa: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
vigência do termo: 01/11/2021 a 31/10/2022
data da assinatura: 27/10/2021
Leia-se correto:
tErMo dE oUtorGa E acEitaÇÃo dE Bolsa Nº 018/2021 - Edital - 001/2017
concedente: fundação santa casa de Misericórdia do Pará - fscMP
Beneficiário: ANA JÚLIA MELO DA SILVA
Finalidade: Concessão de bolsa de Iniciação Científica, como forma de 
apoiar as atividades de Projeto de Pesquisas e no termo de cooperação 
financeira nº 001/2017, conforme Edital 001/2017 -
aNálisE da coMPosiÇÃo fÍsico-QUÍMica do lEitE HUMaNo: Pro-
Posta dE iNstrUMENto dE tEraPia NUtricioNal Para rEcÉM-Nasci-
do PrEMatUro E dE BaiXo PEso.
valor da bolsa: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
vigência do termo: 01/11/2021 a 31/10/2022
data da assinatura: 27/10/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 793838

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 045/2022
data: 04/05/2022
valor: r$3.226,80
objeto: MatErial dE coNsUMo - filtro BactEriaNo viral ElEtros-
tático; fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iv, da lei 
federal nº8.666/93 e Parecer nº 145/2022/Prof/fscMP,
Data de Ratificação: 04/05/2022 - PAE nº 2022/439038
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0349008569, 0349008725, 0349008950, 0349009280, 
0349009308, 0349009475, 0349009535, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030
coNtratada: MEd carE solUtioN distriBUicao dE EQUiPaMENtos 
MEdicos E HosPitalarEs ltda; cNPJ/Mf: 26.315.031/0001-25
ENdErEÇo: tv MaUriti, nº 2841, Bairro: Marco, Município: Belém-Pa, 
cEP: 66.093-180
tElEfoNE: (91) 3348-5363
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 793509

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 045/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 04/05/2022 - PaE nº 2022/439038
objeto: MatErial dE coNsUMo - filtro BactEriaNo viral ElEtros-
tático;
coNtratada: MEd carE solUtioN distriBUicao dE EQUiPaMENtos 
MEdicos E HosPitalarEs ltda; cNPJ/Mf: 26.315.031/0001-25
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 793510
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aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 03/05/2022
Justificativa: Inclusão de Fontes de recurso 0349008569, 0349008725, 
0349009280, 0349009308, 0349009366 e 0349009535, consoante permi-
te o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 179/2021 - PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 042/2021/fscMP;
PaE Nº 2021/1084071
coNtratada: f.cardoso & cia ltda
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 793925
aPostiLaMeNto coNJUNto Nº 001/2022

Número: 001/2021/FscMP
data de assinatura: 04/05/2022
Justificativa: Inclusão de Fontes de Recursos, constantes dos Contra-
tos listados no anexo deste instrumento, consoante permite o § 8º do ar-
tigo 65 da lei 8.666/93.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

aNeXo do terMo de aPostiLaMeNto coNJUNto 
Nº 001/2022

aPostiLa-
MeNto iNcLUsÕes

NÚMero 
do coN-
trato

Processo ModaLidade eMPresa oBJeto

1º
 

foNtEs dE 
rEcUrso: 0301 

e 0101;
129/2022

PaE(ori-
ginal) Nº 

2021/805954
PaE Nº 

2022/529981

PE srP Nº 
055/2021

M.K.r. 
coMErcio dE 

EQUiPaMENtos 
EirEli EPP

aQUisiÇÃo dE 
MoBiliário 

adMiNistrativo E 
HosPitalar

1º

foNtEs dE 
rEcUrso: 0301 

e 0101; 126/2022

PaE(ori-
ginal) Nº 

2021/805954
PaE Nº 

2022/530205

PE srP Nº 
055/2021

adovaNdro 
lUiZ fraPorti 

EPP

aQUisiÇÃo dE 
MoBiliário 

adMiNistrativo E 
HosPitalar

1º
 

foNtEs dE 
rEcUrso: 0301 

e 0101; 128/2022

PaE(ori-
ginal) Nº 

2021/805954
PaE Nº 

2022/530219

PE srP Nº 
055/2021

a&r coMErcial 
ProdUtos E 

EQUiPaMENtos 
EirEli

aQUisiÇÃo dE 
MoBiliário 

adMiNistrativo E 
HosPitalar

1º
 

foNtEs dE 
rEcUrso: 0301 

e 0101; 125/2022

PaE(ori-
ginal) Nº 

2021/805954
PaE Nº 

2022/531287

PE srP Nº 
055/2021

coNKast 
EQUiPaMENtos 
tEcNolÓGicos 

ltda-ME

aQUisiÇÃo dE 
MoBiliário 

adMiNistrativo E 
HosPitalar

1º
foNtEs dE 

rEcUrso: 0301 
e 0101; 127/2022

PaE(ori-
ginal) Nº 

2021/805954
PaE Nº 

2022/530114

PE srP Nº 
055/2021

coMErcio 
diGital diNiZ 

EirEli

aQUisiÇÃo dE 
MoBiliário 

adMiNistrativo E 
HosPitalar

1º
foNtEs dE 

rEcUrso: 0301 
e 0101; 130/2022

PaE(ori-
ginal) Nº 

2021/805954
PaE Nº 

2022/530180

PE srP Nº 
055/2021

BZ coMÉrcio 
& sErviÇos 
EirEli-ME

aQUisiÇÃo dE 
MoBiliário 

adMiNistrativo E 
HosPitalar

1º
foNtEs dE 

rEcUrso: 0301 
e 0101; 124/2022

PaE(ori-
ginal) Nº 

2021/805954
PaE Nº 

2022/530235

PE srP Nº 
055/2021

a c fraNco 
dE alMEida 
coMÉrcio 
E MatErial 
HosPitalar 

EirEli

aQUisiÇÃo dE 
MoBiliário 

adMiNistrativo E 
HosPitalar

Protocolo: 793910

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00719

valor: r$ 2.948,80
data: 29/04/2022
objeto: coMPra EMErGENcial - MatErial dE coNsUMo, de PilHas E 
MatEriais dE liMPEZa GEral
PaE nº 2022/500735, dispensa de licitação nº 039/2022/fscMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669006841; Elemento de despesa: 339030
coNtratada: r c f MacHado, cNPJ/Mf: 83.317.248/0001-08
ENdErEÇo: tv. Barão do triunfo nº 2475, sl 01, Bairro Pedreira, Belém/
Pa, cEP:66.087-270, telefone:(91) 3246-9755
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 794018

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00720

valor: r$ 280,00
data: 29/04/2022
objeto: coMPra EMErGENcial - MatErial dE coNsUMo, dePilHas E 
MatEriais dE liMPEZa GEral
PaE nº 2022/500764, dispensa de licitação nº 039/2022/fscMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008053; Elemento de despesa: 339030
coNtratada: M M alvarENGa coMErcio E sErvicos ltda, cNPJ/Mf: 
01.219.642/0001-49
ENdErEÇo: :av. conselheiro furtado nº 638, Batista campos, Belém/Pa, 
cEP:66.035-350, telefone: (91) 3242-1515/ (91) 3242-0664
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 794002

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 214, de 03 de Maio de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
janeiro de 2022.
rEsolvE:
cEssar os efeitos da portaria n° 384 de 06.07.2021, publicada no doE nº 
34.633, em 09.07.2021, que designou os servidores a comporem o co-
MitÊ dE Ética EM PEsQUisa EM sErEs HUMaNos, da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna;
dEsiGNar, os servidores abaixo relacionados, para comporem o coMitÊ 
dE Ética EM PEsQUisa EM sErEs HUMaNos da fundação Pública Estadu-
al Hospital de clínicas Gaspar vianna, sendo o mandato de 3 (três) anos, a 
contar da data de publicação desta portaria.

Nome dos membros Função Mandato (mês/ano)
aldair da silva Guterres coordenadora 08/2019 a 08/2022

Gianne de la-rocque Barros Warken vice coordenadora 02/2021 a 02/2024
dilma do socorro Moraes de souza titular 02/2021 a 02/2024
fabíola santana de oliveira costa titular 02/2020 a 02/2023

lilian Pereira da silva costa titular 08/2019 a 08/2022
Milene de andrade Gouvea tyll titular 03/2021 a 03/2024

Xaene Maria fernandes duarte Mendonça titular 05/2022 a 05/2025
anne caroline Gonçalves lima suplente 02/2020 a 02/2023

José de arimateia rodrigues reis suplente 06/2021 a 06/2024
Marly lobato Maciel suplente 06/2021 a 06/2024

rosileide de souza torres suplente 06/2021 a 06/2024

luíz  augusto costa duarte representante do Participante 
de Pesquisa 10/2021 a 10/2024

Juliana da cunha e souza representante do Participante 
de Pesquisa 04/2022 a 04/2025

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente/fPEHcGv

Protocolo: 793585

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: 2650
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: alEssaNdra dE NaZarE corrEa dE carvalHo
cPf: 621.388.712-15
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – tEraPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a Mario Batista dos saNtos 
NEto através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2651
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: aliNE lEila tHErEZo MartiNs
cPf: 858.502.922-68
carGo do sErvidor: fisiotEraPia HosPitalar
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a Priscila cavalcaNtE as atra-
vés do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.
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ato: 2652
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: aNa cristiNa BarBosa do NasciMENto
cPf: 890.557.303-78
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a lUiZa Mara dias olivEira dE 
soUZa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2653
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 17.04.2022
sErvidor: aNNY caroliNE saNtos da silva
cPf: 842.350.392-53
carGo do sErvidor: fisiotEraPia HosPitalar
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 16.04.2023
contratação em caráter de substituição a GlaUcEa Portal da silva atra-
vés do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2654
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: BENEdita lUciaNa dos saNtos dias
cPf: 010.512.002-29
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – PsiQUiatria
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a carla virGiNia dE Morais 
varEla Mororo MElo através do processo nº 2021/870602, autorizado 
em 02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2655
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: BENilda lUcia NErY GUErrEiro dE liMa
cPf: 691.421.112-34
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – tEraPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a Maria carla dE soUsa saNta-
Na através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2656
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 25.04.2022
sErvidor: BrENa NaYara siQUEira Matos
cPf: 605.821.103-43
carGo do sErvidor: ENfErMEiro –  HEModiNaMica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 24.04.2023
contratação em caráter de substituição a JHaK saGica dE vascoNcE-
los através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2657
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 25.04.2022
sErvidor: BrUNa fEitosa PiNto
cPf: 029.271.842-08
carGo do sErvidor: ENfErMEiro –  HEModiNaMica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 24.04.2023
contratação em caráter de substituição a saNdro carlos dE HolaN-
da através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2658
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 25.04.2022
sErvidor: caMila Bastos dos saNtos
cPf: 040.221.922-83
carGo do sErvidor: aUXiliar adMiNistrativo
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 24.04.2023
contratação em caráter de substituição a carlos PiNHEiro dE frEitas 
através do processo nº 2021/845822, autorizado em 08.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2659
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: carla GaBriEllE da costa GoNÇalvEs
cPf: 018.146.332-60
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – PsiQUiatria
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a BENEdita lUciaNa dos saNtos 
dias através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2660
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: carlos aUGUsto da silva costa NEto
cPf: 846.353.912-49
carGo do sErvidor: fisiotEraPia HosPitalar
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a larissa soarEs Garcia atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2661
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: claUdia GisEllE cHaGas soarEs
cPf: 739.794.222-91
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a JEssica aliNE costa da sil-
va através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2662
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: daNiElE cristiNa liMa do carMo
cPf: 007.345.992-50
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a laUrENcio dos rEis cordEi-
ro através do processo nº 2021/845822, autorizado em 08.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2663
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 11.05.2022
sErvidor: dEBora GlEdEs da coNcEicao foNtEs
cPf: 595.721.082-04
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 10.05.2023
contratação em caráter de substituição a rosa soraia salEs MoNtEi-
ro através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2664
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 11.05.2022
sErvidor: dilcE clEia NasciMENto rocHa
cPf: 292.239.462-04
carGo do sErvidor: aUXiliar adMiNistrativo
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 10.05.2023
contratação em caráter de substituição a artUr HolaNda alvEs através 
do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2665
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: EdNilcE rodriGUEs foNsEca
cPf: 767.318.392-72
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – tEraPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a ElZa sara MaUEs PENa através 
do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2666
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: ElEN NElY PirEs rocHa do carMo
cPf: 529.788.322-69
carGo do sErvidor: fisiotEraPia HosPitalar
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a JaMErsoN tEliNo NoGUEira 
rocHa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2667
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: Eraldo HENriQUE dos saNtos MorEira
cPf: 008.563.762-99
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – PsiQUiatria
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a carla GaBriEllE da cos-
ta GoNcalvEs através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
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ato: 2668
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 29.04.2022
sErvidor: EriKa oriaNa costa GoNcalvEs das NEvEs
cPf: 689.464.142-00
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – NEfroloGia
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 28.04.2022
contratação em caráter de substituição a viviEllEN tavarEs dE soUZa 
loPEs através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2669
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: ErlaNia dias da silva
cPf: 811.922.742-53
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a siMoNE saNtos laraNJEira 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2670
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: faBio coNcEicao dos saNtos
cPf: 003.380.252-19
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – tEraPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a rENata carvalHo NUNEs atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2671
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: ErNaNda da coNcEicao dias
cPf: 530.254.822-49
carGo do sErvidor: fisiotEraPia HosPitalar
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a aNa caroliNa traJaNo Bor-
GEs dE alMEida através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2672
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: fraNcisca das c. dos rEis da costa
cPf: 3998248633
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a saNdra sUEli fUrtado GoN-
calvEs costa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2673
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: GEisiaNE sErrÃo dE castro
cPf: 641.268.382-87
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a rosilENE frEitas rodri-
GUEs cordEiro através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2674
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 11.05.2022
sErvidor: GEssica sodrE saNtos JardiM
cPf: 058.183.473-97
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: cli-
Nica cirUrGica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 10.05.2023
contratação em caráter de substituição a WalENa do socorro Bar-
roso fErrEira através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2675
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 25.04.2022
sErvidor: HEitor tUlio silva dE MoraEs
cPf: 017.667.932-40
carGo do sErvidor: ENfErMEiro –  HEModiNaMica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 24.04.2023
contratação em caráter de substituição a MaNUElY PiNto dE soUZa atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2676
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: iZaBEl da silva MoUrao filHa
cPf: 518.151.172-49
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: HE-
ModiNaMica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a cristiaNE dE NaZarE cordo-
vil soarEs liMa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2677
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: JaKEliNE dE olivEira Bastos
cPf: 002.051.452-21
carGo do sErvidor: fisiotEraPia HosPitalar
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a roMENa da rocHa QUarEs-
Ma através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2678
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: JUliaNa costa GENtil
cPf: 999.218.042-00
carGo do sErvidor: fisiotEraPia HosPitalar
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a lUcas MoNtEiro carNEiro 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2679
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: JUliaNa lisBoa MartiNs
cPf: 795.358.362-34
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a aNaildo cHavEs da costa 
através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2680
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: KarollYNE QUarEsMa MoUrÃo
cPf: 005.318.092-50
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – PsiQUiatria
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a rita dE cassia NEMEr dos 
saNtos rosario através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2681
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 25.04.2022
sErvidor: KElli MaiaNa soEiro riBEiro
cPf: 941.867.902-72
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: cli-
Nica cirUrGica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 24.04.2023
contratação em caráter de substituição a EliZaNE MartiNs GoNcalvEs 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2682
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: laUra Garcia liMa da silva
cPf: 020.734.412-46
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a NYNGrEdis Brito tEiXEira 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2683
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: lEaNdro MoraEs GoNcalvEs
cPf: 025.642.092-03
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: PsiQUiatria
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a roBsoN dE assUNcao soU-
Za através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
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ato: 2684
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: lUciaNa MoNtEiro MarQUEs
cPf: 620.519.892-49
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – tEraPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a aliNE lorENa olivEira da 
crUZ através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2685
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: Mara alEssaNdra dE soUZa aMoriM
cPf: 599.356.692-20
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a EliaNE coNcEicao da cos-
ta através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2686
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: Marcio viNiciUs dos saNtos alMEida
cPf: 630.766.162-34
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: PsiQUiatria
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a BrUNo da silva MENdoNca 
através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2687
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: Maria carla dE soUsa saNtaNa
cPf: 250.654.672-34
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – tEraPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a EdNilcE rodriGUEs foNsE-
ca através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2688
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: Maria do socorro da costa PiNto
cPf: 342.166.932-53
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a aNdrEsoN carNEiro da sil-
va através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2689
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: Maria fraNcisca da costa MoNtEiro
cPf: 673.643.222-72
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a catHYa da silva saNtaNa atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2690
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: Maria Priscila fUrtado PEdrosa
cPf: 849.604.262-68
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a aNdrE lUZiaNo alEM dE oli-
vEira através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2691
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 25.04.2022
sErvidor: MariaNa da coNcEicao GUtiErrEZ dE carvalHo
cPf: 022.194.182-78
carGo do sErvidor: arQUitEto HosPitalar
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 24.04.2023
contratação em caráter de substituição a airtoN JosE sEiXas loPEs 
através do processo nº 2021/845822, autorizado em 08.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2692
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: MariaNE dE araUJo foNsEca
cPf: 011.807.672-84
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – tEraPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a aNtoNio aUGUsto fErrEira dE 
soUsa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2693
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: MarloN JoaQUiM dos saNtos MENdEs
cPf: 769.730.002-82
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a PEdro dias da silva através 
do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2694
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: MarY ElEM soUsa liMa
cPf: 637.522.042-49
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: HE-
ModiNaMica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a fErNaNdo alEXaNdrE soarEs 
caXias através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2695
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 11.05.2022
sErvidor: MarYElBa dE PaUla BorGEs liMa PaNtoJa
cPf: 877.941.102-97
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 10.05.2023
contratação em caráter de substituição a EdilENE da silva MElo através 
do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2696
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: MaX lUiZ loBo PENa
cPf: 008.363.222-07
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a KaYo lUis foNsEca MElo atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2697
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: MicHEllE MiZUE vaZ ara
cPf: 684.359.912-53
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – tEraPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a faBio coNcEicao dos saN-
tos através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2698
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 06.05.2022
sErvidor: Nadia MYlENa dos saNtos rEis
cPf: 046.195.172-08
carGo do sErvidor: aUXiliar adMiNistrativo
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 05.05.2023
contratação em caráter de substituição a WENdErsoN MElo MartiNs 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2699
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: NaYara frEitas dE soUZa
cPf: 917.005.582-34
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – tEraPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a talita aParEcida BarcElos 
da silva através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.
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ato: 2700
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: NiEGE NaZarEtH alcaNtara cHaGas
cPf: 526.704.902-63
carGo do sErvidor: fisiotEraPia HosPitalar
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a aNNY caroliNE saNtos da 
silva através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2701
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 25.04.2022
sErvidor: oZiaNE costa dE liMa
cPf: 942.765.522-49
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: cEN-
tro cirUrGico
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 24.04.2023
contratação em caráter de substituição a dEisE valEria dUartE PiN-
to através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2702
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: Priscila foNsEca soUZa
cPf: 012.436.152-81
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – PsiQUiatria
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a Marcia cristiNa Batista lEal 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2703
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 11.05.2022
sErvidor: rEGiNa HElaiNE rEGo PaMPloNa dos saNtos
cPf: 608.012.122-00
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: cli-
Nica cirUrGica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 10.05.2023
contratação em caráter de substituição a ElaiNE MENEZEs da silva atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2704
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: rodriGo BorGEs lEal
cPf: 570.421.102-00
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a GEaNdErsoN dos rEis GoN-
calvEs através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2705
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: roMUlo tEiXEira dos saNtos
cPf: 018.984.552-01
carGo do sErvidor: tÉcNico EM EdUcaÇÃo fÍsica – EsPEcialida-
dE: árEa da saÚdE
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a carMEM tErEsiNHa da sil-
va através do processo nº 2021/845822, autorizado em 08.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2706
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 11.05.2022
sErvidor: rUtH clEa Batista XaviEr BarBosa
cPf: 443.706.952-87
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: cli-
Nica cirUrGica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 10.05.2023
contratação em caráter de substituição a QUEila siMoNE saNtos dE 
MoraEs através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2707
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 18.05.2022
sErvidor: saMia MEdEiros Matos
cPf: 910.101.522-20
carGo do sErvidor: ENfErMEiro – PEdiatria
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 17.05.2023
contratação em caráter de substituição a EltoN Gil Mota BarBosa atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2708
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 25.04.2022
sErvidor: sHirlEi vilMa silva saNtos da costa
cPf: 623.538.102-68
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 24.04.2023
contratação em caráter de substituição a Maria da coNcEicao GoMEs 
coElHo através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2709
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 27.04.2022
sErvidor: silvaNia Galvao dos saNtos
cPf: 393.049.812-04
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: cli-
Nica cirUrGica
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 26.04.2023
contratação em caráter de substituição a alBilEia avis da costa atra-
vés do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2710
ÓrGÃo: fPEHcGv
ModalidadE dE adMissÃo: tEMPorário (lei complementar nº 07/91)
data dE adMissÃo: 20.04.2022
sErvidor: soNia do socorro da silva EstEvE
cPf: 509.707.472-68
carGo do sErvidor: tEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: tE-
raPia iNtENsiva
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 19.04.2023
contratação em caráter de substituição a aNa cristiNa saNtos dos 
saNtos através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

Protocolo: 793682

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 73/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de sacolas personaliza-
das, para o período de 12 (doze) meses, para reposição, abastecimento e 
distribuição entre os setores desta 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: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 19/05/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 794027

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 067/2022  Processo Nº 2021/182357

valor total r$ 4.538.578,83 (quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil, 
quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos).
objeto: recuperação da vicinal Bannach – trecho Br-155,com co-
ordenada inicial: 7º30’14.66”S/50º02’38.32”W e coordenada final: 
7º21’34.56”s/50º23’47.11”W no total de 48,20 km, no município de 
Bannach/Pa.
data de assinatura: 04/05/2022  Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de vig.: 04/05/2022  t. vig.: 28/10/2022
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: tEsoUro; fonte de 
recurso: 0126; Plano interno: 206covEvBH; ação detalhada: 275467.
Nome: PrEfEitUra MUNiciPal dE BaNNacH cNPJ: 01.595.320/0001-02.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 794009
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Portaria Nº 116 de 28 de aBriL de 2022
assunto: autorizar férias
servidor (a): aNtÔNio aUGUsto fErrEira filHo
Período de 10 (dez) dias: 04 a 13.04.22 
férias interrompida por meio da Portaria nº 372 de 23.11.2021, publicada no doE 34.774 dE 24.11.2021
fraNcisco EdvaN dE olivEira
diretor administrativo e financeiro

                          Portaria Nº  133  de  03    de  Maio    de 2022
o dirEtor adMiNistrativo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019,
resolve:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta secretaria, referente ao mês de JUNHo/2022, conforme relação anexa.
 PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro,  03/05/2022.
fraNcisco EdvaN dE olivEira
diretor administrativo e financeiro

aNeXo da Portaria Nº 133  de 03 de Maio de 2022

Nº MatricULa NoMe LotaÇÃo PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

1 5958353/1 Maria iZaBEl coUtiNHo corrEa GaBiNEtE do sEcrEtário 01.02.2021 a 31.01.2022 06.06 a 20.06.2022

2 3275868/1 NirlaNdo BroNi PErEira dirtEc 16.02.2021 a 15.02.2022 20/06 a 18/07/2022

3 57202805/5 sElMa lUcia fiGUEirEdo costa GoUvEia dirtEc 08.01.2021  a 07.01.2022 01 a 30/06/2022

4 5919062/2 Evaldo Gilliard dE araUJo BraGa GsG 08.01.2020 a 07.01.2021 15/06 a 14/07/2022

5                                                                                                                                                     
                                                  5104556/1 fraNcisco PErEira liMa GsG 21.09.2020 a 20.09.2021 15/06 a 14/07/2022

6 3278018/1 sErGio NaZarENo MarQUEs corrEa GsG 01.02.2021 a 31.01.2022 01 a 30/06/2022

7 3275000/1 MariNa Batista dos saNtos GsG 13.06.2020 a 12.06.2021 15/06 a 14/07/2022

8 3276040/1 JUlio cEZar HENriQUEs Maia GMaP 18.05.2021 a 17.05.2022 01 a 30.06.2022

9 3277780/1 claUdio JosE frEitas ElErEs Gdi 15.05.2021 a 14.05.2022 01 a 30/06/2022

10 3276600/1 aGostiNHo carvalHo da silva 1º Nr-castaNHal 09.05.2021 a 08.05.2022 01 a 30.06.2022

11 2034379/1 BENEdito GUsMao dE liMa 1º Nr-castaNHal 17.06.2020 a 16.06.2021 20.06 a 19.07.2022

12 2035316/1 MaNoEl BENEdito da silva lEitao 1º Nr-castaNHal 26.03.2020 a 25.03.2021 01 a 30.06.2022

13 2045834/1 fraNcisco dE assis silva PoNtEs 1º Nr-castaNHal 01.07.2020 a 30.06.2021 01 a 30.06.2022

14 2045451/1 Joao Maria Garcia da PaiXao 1º Nr-castaNHal 02.10.2020 a 01.10.2021 01 a 30.06.2022

15 2030527/1 laUro farias dE soUsa 1º Nr-castaNHal 15.10.2020 a 14.10.2021 01 a 30.06.2022

16 2046199/1 raiMUNdo GariBaldE dE MorEira da crUZ 1º Nr-castaNHal 02.10.2020 a 01.10.2021 01 a 30.06.2022

17 2035316/1 MaNoEl BENEdito da silva lEitao 1º Nr-castaNHal 26.03.2020 a 25.03.2021 01 a 30.06.2022

18 2039397/1 aNtoNio BorGEs dE aviZ 2º Nr-caPaNEMa 18.05.2021 a 17.05.2022 01 a 30/06/2022

19 2037637/1 BENEdito MENdoNca dE olivEira 2º Nr-caPaNEMa 11.02.2021 a 10.02.2022 01 a 30/06/2022

20 2039664/1 dUrval JosE dE olivEira 2º Nr-caPaNEMa 01.02.2021 a 31.01.2022 01 a 30/06/2022

21 2033704/1 Elias soarEs PiMENta 2º Nr-caPaNEMa 01.06.2021 a 31.05.2022 02/06 a 01/07/2022

22 2033925/1 lUiZ da silva 2º Nr-caPaNEMa 11.02.2021 a 10.02.2022 01 a 30/06/2022

23 2040883/1 raiMUNdo adiEl dE soUsa 2º Nr-caPaNEMa 01.03.2021 a 29.02.2022 01 a 30/06/2022

24 2041103/1 sEBastiao BErNardiNo da silva 2º Nr-caPaNEMa 18.05.2021 a 17.05.2022 01 a 30/06/2022

25 2050064/1 raiMUNdo NoNato fErNaNdEs 3º Nr-saNtarÉM 10.08.2020 a 09.08.2021 01 a 30/06/2022

26 2046857/1 adilsoN dE carvalHo fEio 4º Nr-aBaEtEtUBa 22.04.2021 a 21.04.2022 01 a 30/06/2022

27 2026759/1 raiMUNdo rodriGUEs ParaNHos 4º Nr-aBaEtEtUBa 15.04.2020 a 14.04.2021 01 a 30/06/2022

28 2035200/1 fraNcisco cordEiro da silva 6º Nr-coNcEiÇÃo do araGUaia 26.03.2021 a 25.03.2022 01 a 30.06.2022

29 2036622/1 Joao PErEira dE araUJo 10º Nr-coNcEiÇÃo do araGUaia 01.09.2020 a 31.08.2021 01.09.2023

Protocolo: 794083
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo Nº 793295, reFereNte ao coNtrato 
Nº 014/2021- cPH

PUBlicada No doE 34.957 dE 03/05/2022
onde se lê:
coNtrato: 09
leia-se:
coNtrato: 014

Protocolo: 793558

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
coNtrato: 006/2022-cPH

oBJEto: o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do pra-
zo de vigência de que trata a cláusula Quarta do contrato nº 006/2022-
cPH, conforme solicitação constante do Processo nº 2022/456055.
vigência: fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo previsto na cláusula 
Quarta do contrato celebrado entre as partes, com início em 23/04/2022 e 
término em 22/05/2022.
data de assinatura: 20/04/2022
Projeto atividade: 26.122.1297.8338
Natureza: 449052
fonte: 0261 e 0661
cNPJ: 20.991.432/0001- l. carvalHo coMÉrcio E sErviÇos EirEli, 
com sede na avenida alcindo cacela, nº 1264 Ed. Empire center, sala 106, 
bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, município de Belém, estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto

Protocolo: 793633

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço global
- regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de disputa: 
aberto e fechado
Número: 007/2022-cPH - Processo nº 2022/338051
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de Projeto 
Executivo civil e Naval para a reforma e adequação do centro de ativida-
des turísticas de alter do chão no Município de santarém, para atender a 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 08/06/2022 (quarta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo de-
odoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: Belém 
– Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@
cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0101
valor global estimado: r$200.000,00
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto

Protocolo: 793605
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 305/2022 – arcoN - Pa, de 02 de Maio 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o Processo Eletrônico 
n.º 2022/377240; rEsolvE: i – aUtoriZar HElENY da silva coElHo 
matricula nº 54182699/1, ocupante do cargo de tEcNico EM rEGUlaÇÃo 
N/iii, a gozar quinze (15) dias de férias, referente ao período aquisitivo 
2020/2021, no período de 16/05/2022 a 30/05/2022. ii – Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua Publicação. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNtrolE dE sErviÇos 
PÚBlicos do Estado do Pará, 02 dE Maio 2022. EUriPEdEs rEis da 
crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 793467

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 14/2018
Partes: agência de regulação e controle de serviços Públicos do Estado 
do Pará - arcoN-Pa/ Empresa Polo, comércio, refrigeração e represen-
tação ltda. objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva do gerador de energia, com fornecimento de peças. Justificativa: 
Prorrogação de prazo. valor: r$ 1.549,77 mensais e de r$ 18.597,32 es-
timados anuais. dotação orçamentária: ProJ/ativ: 0412212978338000 
foNtE/dEsPEsa: 0261/339039 aÇÃo: 0261/233206. vigência: 07.05.2022 
a 06.05.2023. data da assinatura: 04.05.2022. ordenador responsável: Eu-
ripedes reis da cruz filho. Endereço da contratada: travessa Humaitá, 91 
- Pedreira, cEP: 66083-340, Belém-Pa. c.N.P.J/Mf nº 03.202.674/0001-67.

Protocolo: 790850

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 39/2022-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 01/2021-sedaP

objeto: contratação de pessoa jurídica especializada fornecimento de apa-
relhos de ar condicionado, juntamente com a instalação, para atender as 
necessidades dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situa-
dos na Mesorregião Metropolitana de Belém, sendo Microrregião de Belém 
(ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Marituba, santa Bárbara e 
santa isabel do Pará).
valor Global: r$ 116.778,00 (cento e dezesseis Mil e setecentos e setenta 
e oito reais).
dotação orçamentária: ação: 8338; Natureza de despesa: 3390-39 / 4490-
52; fonte de recurso: 0101; função Programática: 20.122.1297.8338.
data assinatura: 03/05/2022.
vigência: 03/05/2022 a 02/05/2023.
contratado: r. fiGUEirÓ PErEira & cia ltda - EPP
Endereço: rua Professor Nelson, nº 51, Bairro do telégrafo – Belém-Pará, 
cEP nº 66.050-420.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 793695

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022 – sedaP
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/463862

oBJEto: alUGUEl do EsPaÇo sÃo JosÉ liBErto – aNfitEatro, coli-
sEU das artEs, JardiM da liBErdadE, caMariM E árEa dE EXPosi-
ÇÃo Para rEaliZaÇÃo do ii MiNi fEstival dE cHocolatE, florEs E 
JÓias No PErÍodo dE 06 a 08 dE Maio dE 2022.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 25, inc. ii da lei nº. 8.666/93.
JUstificativa: Por ser o espaço aonde são produzidos e comercializados 
gemas, joias e artesanatos da amazônia além de ser ideal para exposições, 
feiras, minicursos e oficinas, cujo objetivo é fomentar, apoiar e estimular 
a divulgação e comercialização dos produtos como chocolate, flores e bio 
joias, que tem como área de abrangência do projeto, além da capital os 
municípios da região metropolitana de Belém do Pará. cabe ressaltar que 
as bancadas para acomodações dos produtos serão montados em parceria 
com a sEdEME e iGaMa.
coNtratado (a): iNstitUto dE GEMas E Joias da aMaZÔNia EsPa-
ÇÃo sÃo JosÉ liBErto-iGaMa, cNPJ nº 08.821.432/0001-75
valor GloBal: r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento
agropecuário e da Pesca - interino

Protocolo: 793667

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo

reconheço a inexigibilidade de licitação 004/2022-sEdaP, fundamenta-
da no art. 25, inc. ii da lei nº. 8.666/93 e suas atualizações posterio-
res em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para a 
contratação: alUGUEl do EsPaÇo sÃo JosÉ liBErto – aNfitEatro, 
colisEU das artEs, JardiM da liBErdadE, caMariM E árEa dE EX-
PosiÇÃo Para rEaliZaÇÃo do ii MiNi fEstival dE cHocolatE, flo-
rEs E JÓias No PErÍodo dE 06 a 08 dE Maio dE 2022, no valor de r$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em favor da empresa iNstitUto dE 
GEMas E Joias da aMaZÔNia EsPaÇÃo sÃo JosÉ liBErto-iGaMa, cNPJ 
nº 08.821.432/0001-75.
Ratifico, conforme prescreve o Art. 26 do Estatuto de Licitações, determi-
nando que se proceda à publicação do devido extrato.
Belém, 04 de maio de 2022.
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento
agropecuário e da Pesca - interino

Protocolo: 793668
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

 coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2021
o secretário de estado, no uso de suas atribuições legais, em conformi-
dade com o inciso vi, do art. 43 da lei federal 8.666/93 e posteriores 
alterações e conforme o que consta no Edital da concorrência Pública nº 
001/2021, Processo nº 2020/1051245, a vista do parecer juridico exarado 
pela coNJUr e parecer técnico exarado pelo NUciNt, rEsolvE:
1. HoMoloGar o procedimento licitatório, nos seguintes termos:
Modalidade: concorrência
tipo: Menor Preço (lei 8.666/93, art. 45, § 1º, i) ;
regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
dos sErviÇos dE iMPlaNtaÇÃo dE sistEMas colEtivos dE aBas-
tEciMENto dE áGUa, coM EstaÇÃo dE trataMENto nas comunidades 
rurais dos municípios da ilha do Marajó, tais como afua, Bagre, Breves, 
santa cruz do arari e na região do Xingu; altamira, Porto de Moz e vitória 
do Xingu, neste Estado, conforme especificações técnicas,planilhas e pro-
jetos anexos;
Empresa vencedora do certame: aMaZoN- coNstrUÇÕEs E sErviÇos 
ltda, cNPJ: 08.362.093/0001-06.
2. adJUdicar o objeto licitado em favor da empresa aMaZoN- coNstrU-
ÇÕEs E sErviÇos ltda, cNPJ: 08.362.093/0001-06, pela proposta mais 
vantajosa no valor global de r$ 4.677.104,75 (quatro milhões seiscentos e 
setenta e sete mil cento e quatro reais e setenta e cinco centavos).
Belém (Pa), 03 de maio de 2022.
João carlos leão ramos
secretário de Estado-interino

Protocolo: 793481
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

 toMada de PreÇos Nº 001/2021
o secretário de estado, no uso de suas atribuições legais, em conformi-
dade com o inciso vi, do art. 43 da lei federal 8.666/93 e posteriores 
alterações e conforme o que consta no Edital de tomada de Preços nº 
001/2021, Processo nº 2021/383870, a vista do parecer jurídico exarado 
pela coNJUr e parecer técnico exarado pelo NUciNt, rEsolvE:
1. HoMoloGar o procedimento licitatório, nos seguintes termos:
Modalidade: tomada de Preços
tipo: Menor Preço (lei 8.666/93, art. 45, § 1º, i) ;
regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para rEforMa E adEQUaÇÃo da EstaÇÃo dE aQUicUltUra orioN 
NINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA., conforme especificações 
técnicas,planilhas e projetos anexos;
Empresa vencedora do certame: NacioNal coNstrUÇÕEs & sErviÇos 
tÉcNicos EirEli, cNPJ: 02.934.270/0001-03
1. adJUdicar o objeto licitado em favor da empresa NacioNal coNs-
trUÇÕEs & sErviÇos tÉcNicos EirEli, cNPJ: 02.934.270/0001-03, 
pela proposta mais vantajosa no valor global de r$ 1.333.245,63 (Um 
milhão, trezentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta e três centavos.)
Belém (Pa), 03 de maio de 2022.
João carlos leão ramos
secretário de Estado-interino

Protocolo: 793528

coNVÊNio
coNVÊNio N° 32/2022 – sedaP

Processo nº 2022/305325
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de 01(um) 
caminhão distância entre eixos 5.175 MM, comprimento total 10.317 MM, 
peso bruto total (PBt) 25.100/23.000, potência máxima 280 cv, diesel e 
01(uma) Perfuratriz (conjunto perfuratriz pneumática para perfuração de 
poços com profundidade de até 200 metros, conforme detalhamento no 
Plano de trabalho, para atender o município de conceição do araguaia/Pa.
representante do Município: Jair lopes Martins
data de assinatura: 03/05/2022
valor total: r$ 1.252.160,00 (Um Milhão, duzentos e cinquenta e dois Mil, 
cento e sessenta reais).
valor da contrapartida do Município: r$ 48.160,00 (Quarenta e oito Mil, 
cento e sessenta reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715, Elemento de des-
pesa: 444042, fonte de recursos: 0101, função Programática: 
20.608.1491.8715.
Prazo de vigência: a contar de 03/05/2022 à 30/04/2023.
convenente: Município de conceição do araguaia, cNPJ n° 
05.070.404/0001-75.
Endereço: travessa vereadora virgolina coelho, nº 1145, Bairro: são luiz 
ii, cEP: 68.540-000 - Estado do Pará.
ordenador de despesas: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 793833
coNVÊNio N° 34/2022 – sedaP

Processo nº 2022/429743
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa territórios sustentáveis, no município de são do-
mingos do araguaia.
representante do Município: Jair lopes Martins
data de assinatura: 04/05/2022
valor total: r$ 509.269,90 (Quinhentos e Nove Mil, duzentos e sessenta e 
Nove reais e Noventa centavos).
valor da contrapartida do Município: rr$ 25.065,00 (vinte e cinco Mil e 
sessenta e cinco reais)

dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de despe-
sa: 334041 / 444042, fonte de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de vigência: a contar de 05/05/2022 à 04/05/2023.
convenente: Municipio de são domingos do araguaia, cNPJ n° 
83.211.391/0001-10.
Endereço: rua acrísio santos, cEP: 68.520-000, no Município de são do-
mingos do araguaia, Estado do Pará.
ordenador de despesas: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 793902

torNar seM eFeito
.

o secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca, torna sem efeito a publicação do Extrato do 6º termo aditivo ao con-
trato nº 128/2020 - sEdaP, publicado no doE Nº 34.957 de 04/05/2022 
- página 56, Protocolo nº 793202.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 793620

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 084/2022
cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: MUNicÍPio dE rio Maria.
oBJEto dE cEssÃo: 01 (UMa) MotoNivEladora. cHassi: XU-
G01803aNPB01424
data dE assiNatUra: 04/05/2022
viGÊNcia: 04/05/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 793438
terMo de cessÃo de Uso Nº 085/2022

cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: MUNicÍPio dE caMEtá.
oBJEto dE cEssÃo: 01 (UMa) MotoNivEladora. cHassi: XU-
G01803ENPB01427
data dE assiNatUra: 04/05/2022
viGÊNcia: 04/05/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 793445
..

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 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

050501077/2021 Priscila alMEida 
GoMEs valENtiM faZENda BEla vista 1385,6948 

Ha
ParaGoMi-

Nas/Pa 1221/2022

021600300/2022 JoaQUiM PEdro NEto faZENda PaNoraMa 1.065,5327 
Ha

ParaGoMi-
Nas/Pa 1219/2022

Belém (Pa), 04/05/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 793777

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico n° 06/2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MUdas, iNsUMos E adUBo.
responsável pelo certame: francisco fabricio Glins de araújo
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 12/05/2022
Hora da abertura: 10:00 horas (horário de Brasília)
orçamento:
Programa de trabalho nº 04608149187150000
fonte de recurso 0301000000
Natureza da despesa 33903000
Pi 2070008715c
ordenador de despesa: fEliPE coElHo PicaNÇo

Protocolo: 793522
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o GereNte eXecUtiVo do NÚcLeo de GereNciaMeNto do 
ParÁ rUraL - NGPr, no uso de suas atribuições legais. consideran-
do, os termos do Processo administrativo nº 2022/354563, cujo objeto 
é MaQUiNários, EQUiPaMENtos, iMPlEMENtos, fErraMENtas, EM-
BarcaÇÃo, MotorEs NáUticos, vEÍcUlos lEvEs, vEÍcUlos Uti-
litários, vEÍcUlo PEsado, MotociclEta, GrUPos GEradorEs E 
BOMBA SUBMERSA, conforme especificações, estimativas de quantida-
des e valores contidos do anexo termo de referência que integra o pre-
sente edital. resolve HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº 
05/2022, em favor das empresas tratoMaQ – tEcNoloGia EM EQUi-
PaMENtos ltda, cNPJ: 63.885.952/0001-87, vencedora do item 01 
pelo valor global de r$ 195.000,00, e do item 02 pelo valor global de r$ 
1.030.000,00 aGrovEt sUl sErviÇos E coMErcio dE EQUiPaMENtos 
EirEli, cNPJ: 08.563.964/0001-50 vencedora do item 03 pelo valor glo-
bal de r$ 47.000,00, vss coMErcio E sErvi, cNPJ: 21.548.780/0001-
89 vencedora do item 04 pelo valo global de r$ 193.000,00; ZUcatElli 
EMPrEENdiMENtos ltda, cNPJ: 01.241.313/0001-02 vencedora do item 
04 pelo valor global de r$ 1.840.000,00; fiBra distriBUiÇÃo E loGis-
tica EirEli, cNPJ: 29.887.078/0001-51 vencedora do item 07 pelo valor 
global de r$ 949.500,00, do, vencedora do item 12 pelo valor global de 
r$ 432.500,00 e do item 14 pelo valor global de r$ 398.782,00; M&W 
coMErcio sErviÇos E rEPrEsENtaÇÕEs ltda cNPJ: 01.957.320/0001-
05 vencedora do item 08 pelo valor global de r$ 130.000,00  e do item 32 
pelo valor global de r$ 205.500,00. as MiraNda coMErcio dE aliMEN-
tos E sErviÇos dE traNsPortE cNPJ:14.800.196/0001-03 vencedora 
do item 10 pelo valor global de r$ 137.000,00 e do item 25 pelo valor 
global de r$ 225.000,00. d. f. fErrEira coMErcio E sErvicos ltda 
cNPJ: 17.547.400/0001-14 vencedora do item 11 pelo valor global de r$ 
330.000,0000. valE coMErcio dE Motos ltda cNPJ: 12.939.753/0001-
46, vencedora do item 15 pelo valor global de r$ 142.900,00; arGos 
ltda cNPJ: 42.262.411/0001-03 vencedora do item 27 pelo valor global 
de 17.892,00; BZ coMErcio E sErvicos EirEli cNPJ: 41.278.336/0001-
06, vencedora do item 30 pelo valor global de r$ 95.000,00; PaBlo lUis 
MartiNs, cNPJ: 09.138.326/0001-54, vencedora do item 33, pelo valor 
global de r$ 38.547,99; laNoa coMErcio E sErvicos ltda, cNPJ: 
21.139.345/0001-09, vencedora do item 34, pelo valor global de: r$ 
892.620,00; saNiGraN ltda, cNPJ/cPf: 15.153.524/0001-90, vencedora 
do item 35, pelo valor global de r$ 6.000,00.

Protocolo: 793862

FÉrias
.

Portaria Nº 032/2022-NGPr/rH  BeLÉM, 04 de Maio de 2022.
o GErENtE EXEcUtivo do NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
N° 2022/ 540916.
rEsolvE: coNcEdEr fÉrias a servidora BErNadEtE do socorro ro-
driGUEs Batista da silva, ocupante do cargo de sEcrEtaria EXEcU-
tiva, matrícula 5912313/3, a gozar 30 (trinta) dias de férias no período de 
01/06/2022 a 30/06/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
Mat- 5945755-1

Protocolo: 793782
Portaria Nº 031/2022-NGPr/rH BeLÉM, 04 de Maio de 2022.

o GErENtE EXEcUtivo do NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
N° 2022/ 540890.
rEsolvE: coNcEdEr fÉrias ao servidor rUi GUiMarÃEs da sil-
va JUNior, ocupante do cargo de GErENtE oPEracioNal, matrícula 
5945760/1, a gozar 30 (trinta) dias de férias no período de 01/06/2022 a 
30/06/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
Mat- 5945755-1

Protocolo: 793765
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

errata
.

errata da Portaria 1989/2022, PUBLicada 
dia 18/04/2022

onde se lê: 25/04/2022 a 30/04/2022.
Leia-se: 09/05/2022 a 14/05/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 793606
errata da Portaria 1812/2022, PUBLicada 

dia 12/04/2022
onde se lê: Maria JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.
Leia-se: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793590

errata da Portaria 1886/2022, PUBLicada 
dia 13/04/2022

onde se lê: 25/04/2022 a 30/04/202.
Leia-se: 09/05/2022 a 14/05/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 793598
errata da Portaria 1974/2022, PUBLicada 

dia 18/04/2022
onde se lê: 25/04/2022 a 30/04/2022.
Leia-se: 09/05/2022 a 14/05/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 793601

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2581/2022: BENEfici-
ário: BEtÂNia Batista da silva aNtUNEs; Matrícula: 5902113;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais 
diversos de consumo, para suprir as necessidades da Ulsa de Xinguara.
Elemento de despesa / valor: 33903096/ r$600,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 30Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793541
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2597/2022: BENEficiário: 
daNiEllY BUsato GUiNHaZi; Matrícula: 57189731;função:20agricultura;Pro-
grama: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: realizar despesas 
de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa jurídica e aquisições 
de materiais diversos de consumo, para atender as necessidades da Ulsa 
de são domingos do araguaia.Elemento de despesa / valor: 339030/39/ r$ 
2.950,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 
15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 793557
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2598/2022: BENEficiário: 
JEaNdElliZZE MoNtEiro da silva; Matrícula: 57189831;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: re-
alizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pessoa 
física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as neces-
sidades da Ulsa Belém.Elemento de despesa / valor: 339030/36/47 / r$ 
3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 793561
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2582/2022: BENEfi-
ciário: JoElMa MariaNo da PaiXÃo; Matrícula: 572220066;função: 
20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço 
de pessoa jurídica, Pessoa física e aquisições de materiais diversos de 
consumo, para atender as necessidades da Ulsa de ourilândia do Norte.
Elemento de despesa / valor: 339030/36/39/47 / r$ 3.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 10Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 793552
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2583/2022: BENEfici-
ário: roMUlo coElHo PaNtoJa ;Matrícula: 80015616/1 ;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as 
necessidades da Gerência de tecnologia da informação - Gti.Elemento de 
despesa/ valor: 339030/39 / r$ 6.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 793553
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2600/2022: BENEficiá-
rio: cElsoN da silva rodriGUEs; Matrícula: 57189995;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência regional de 
oriximiná.Elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 1.500,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 793580
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2599/2022: BENEficiá-
rio: cEliJaNE diNiZ E silva; Matrícula: 54185761;função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da Ulsa de Brasil Novo.Elemento 
de despesa / valor: 339030/ r$ 1.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 793572

diÁria
.

Portaria: 2604/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agropecuá-
rio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta iZaBEl do 
Pará/Pa destino: castaNHal, cUrUÇá/Pa servidor: 54187465/ Marilia 
fErNaNdEs dE soUsa (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 2,5 diárias / 
05/05/2022 a 07/05/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793656
Portaria: 2603/2022 objetivo: dar apoio técnico nas atividades de sa-
neamento a foco da raiva dos Herbívoros no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo GEraldo do araGUaia/Pa 
destino: PiÇarra/Pa servidor: 5723582/ flavio aQUiNo dias (aGENtE 
dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 02/05/2022 a 06/05/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793650
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Portaria: 2605/2022 objetivo: conduzir servidores com o objetivo de 
ministrar um curso de agentes vacinadores, em cumprimento às demandas 
estabelecidas pelo PNcEBt.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: toMÉ-aÇU/Pa servidor: 57223189/ rodri-
Go JosÉ cardoso do EsPirito saNto (Motorista) / 1,5 diária / 
28/04/2022 a 29/04/2022. ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793662
Portaria: 2606/2022 objetivo: Ministrar curso de agente vacinador.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: GoiaNÉsia do Pará, tailÂNdia/Pa servidor: 57200257/ saMYra 
alvEs alBUQUErQUE dE liMa (MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 
02/05/2022 a 06/05/2022. ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793665
Portaria: 2609/2022 Objetivo: Realizar entrega de notificações em pro-
priedades perifocais da raiva dos Herbívoros, referente ao foco de raiva 
confirmado no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
origem: saNta iZaBEl do Pará/Pa destino: saNto aNtÔNio do taUá/
Pa servidor: 57217053/ lEaNdro loPEs raMos (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 02/05/2022 a 
06/05/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793685
Portaria: 2608/2022 objetivo: realizar atividade de vistoria nos estabe-
lecimentos produtores do Queijo do Marajó, no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: salvatErra/
Pa servidor: 57191852/ WaNdo caMPos BarrEto (aUXiliar dE caM-
Po) / 4,5 diárias / 09/05/2022 a 13/05/2022.ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793678
Portaria: 2607/2022 objetivo: realizar vacinação contra febre aftosa, 
agulha oficial nas propriedades na Ilha de Mosqueiro.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MosQUEiro/Pa 
servidor: 5830834/ MoNica dioclEcia PaiXao dos saNtos (aGENtE 
dE dEfEsa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 03/05/2022 a 03/05/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793676
Portaria: 2612/2022 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitarias em 
unidades produtivas de soja de 10 propriedades na safra 2021/2022.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MÃE do rio/Pa des-
tino: ParaGoMiNas/Pa servidor: 57223520/ ElNEYsoN rodriGo Nas-
ciMENto QUEiroZ (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias 
/ 21/03/2022 a 25/03/2022. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 793698
Portaria: 2610/2022 objetivo: Ministrar curso de agente vacinador.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: GoiaNÉsia do Pará, tailÂNdia/Pa servidor: 57223380/ GlaU-
cY dos saNtos carrEira (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 4,5 
diárias / 02/05/2022 a 06/05/2022. ordenador: JEffErsoN PiNto dE 
olivEira.

Protocolo: 793690
Portaria: 2611/2022 objetivo: realizar inspeções fitossanitárias 
em Unidades Produtivas de soja.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MÃE do rio/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa servi-
dor: 57223520/ ElNEYsoN rodriGo NasciMENto QUEiroZ (aGENtE 
dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022. 
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 793693
Portaria: 2613/2022 objetivo: reunir com o gerente regional, tratar de 
assuntos dos recursos Humanos e realizar atendimento psicossocial e saú-
de do trabalhador junto aos servidores da regional de tucumã.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: áGUa 
aZUl do NortE, sÃo fÉliX do XiNGU, tUcUMÃ /Pa servidor: 5947243/ 
MarZUvEtH da silva valENtE NoGUEira (assistENtE social) / 5,5 
diárias /09/05/2022 a 14/05/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 793801
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

48051/2022, Portaria Nº 2080/2022 de 20/04/2022
Portaria: 2585/2022 objetivo: realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em revendas agropecuárias.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: doM ElisEU/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa 
servidor: 57232464/ ivaNi do socorro BENito MalcHEr (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 28/04/2022 a 28/04/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 793564
Portaria: 2586/2022 objetivo: realizar ação técnica e administrativa com 
vistoria em propriedade com possíveis indícios de irregularidades e para re-
alizar possíveis aberturas de cadastros, realizar de contagem do rebanho 
e atualização cadastral dos produtores e regularização do rebanho no sis-
tema siaPEc no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa servidor: 
57174044/ JosE roBErto costa (GErENtE) / 6,5 diárias / 01/05/2022 a 
07/05/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793579
Portaria: 2601/2022 Objetivo: Realizar Atendimento a Notificação de 
suspeita de doença Nervosa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: saNta iZaBEl do Pará/Pa destino: saNta Bár-
Bara do Pará/Pa servidor: 57217053/ lEaNdro loPEs raMos (fis-
cal EstadUal aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 0,5 diária / 
27/04/2022 a 27/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793586
Portaria: 2587/2022 objetivo: realizar ação técnica e administrativa 
com vistoria em propriedade com possíveis indícios de irregularidades e 
para realizar possíveis aberturas de cadastros, realizar de contagem do 
rebanho e atualização cadastral dos produtores e regularização do reba-
nho no sistema siaPEc no município.fundamento legal: lei 5.810/94 

art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: BrEJo GraNdE do ara-
GUaia/Pa servidor: 5906865/ GUstavo HUMBErto soUZa do aMa-
ral (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 6,5 diárias / 01/05/2022 a 
07/05/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793582
Portaria: 2596/2022 objetivo: acompanhar a avaliação de Estágio Pro-
batório dos aprovados no concurso c-174 e orientações quanto aos pro-
cedimentos aos gerentes regionais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo, rio Maria , XiNGUa-
ra/Pa servidor: 5861870/ MaUro aUGUsto fadUl NEvEs (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 5,5 diárias / 23/05/2022 a 28/05/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793553
Portaria: 2595/2022 objetivo: Participar como palestrante da capacitação 
para a agricultura familiar com ênfase em mercados institucionais, e inspe-
cionar estabelecimentos com registro da inspeção vegetal nos Municipios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
iritUia, saNta Maria do Pará, sÃo doMiNGos do araGUaia/Pa ser-
vidor: 54186915/ Maria JosE lENa corrÊa tavarEs (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diárias / 03/05/2022 a 
06/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 793546
Portaria: 2594/2022 Objetivo: Realização de dois cursos de qualifica-
ção Profissional em Belém pela EGPA -Escola de Governança Pública do 
Estado do Pará.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
saNtarÉM/Pa destino: BElÉM/Pa servidor: 5909729/ sEldo carvalHo 
dUartE (assistENtE adMiNistrativo) / 6,5 diárias / 15/05/2022 a 
21/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793543
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

48192/2022, Portaria Nº 2275/2022 de 27/04/2022
Portaria: 2584/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de agro-
tóxicos no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BrEU BraNco/Pa destino: JacUNdá/Pa servidor: 57223331/ irE-
NilsoN aNtÔNio da silva (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 1,0 diária 
/ 28/04/2022 a 28/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 793559
Portaria: 2579/2022 objetivo: dar apoio administrativo e logístico aos ser-
vidores que farão as orientações e acompanhamento da avaliação de Estágio 
Probatório dos aprovados no concurso c174 e do psicossocial do rH.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: rE-
dENÇÃo,rio Maria,XiNGUara/Pa servidor: 54196694/ lENo rEGiNaldo 
rEis dE aNdradE (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diárias / 23/05/2022 a 
28/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793536
Portaria: 2593/2022 objetivo: realizar supervisão (visita) administra-
tiva nas unidades da adEPara sob jurisdição da regional de redenção, 
envio e recebimento de documentos oficial nos municípios de Santana do 
araguaia, (vila Mandi, Pfa de vila Madi, distrito de casa de tabua) san-
ta Maria das Barreiras.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: rEdENÇÃo/Pa destino: saNta Maria das BarrEiras, saNtaNa 
do araGUaia/Pa servidor: 5947211/ daNiElla silva dias (GErENtE 
rEGioNal) / 4,5 diárias / 09/05/2022 a 13/05/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793537
Portaria: 2580/2022 objetivo: realizar visita institucional nas unidades 
da adEPara, bem como iniciar a implantação do serviço de monitora-
mento da conexão de dados das unidades de destino.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPitÃo PoÇo,-
GarrafÃo do NortE,iritUia,Nova EsPEraNÇa do Piriá,oUrÉM,sÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pa servidor: 57222899/ aNdrE lUiZ BiZErra (as-
sistENtE adMiNistrativo) / 5,5 diárias / 02/05/2022 a 07/05/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793539
Portaria: 2592/2022 objetivo: implantação do modelo de gestão por 
resultados para o cumprimento das metas estabelecidas pelo PPa 2022 no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: soUrE/Pa servidor: 54185784/ roGErio fErrEira loUrENco 
(GErENtE) / 2,5 diárias / 10/05/2022 a 12/05/2022. ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793532
Portaria: 2578/2022 objetivo: conduzir servidoras com o objetivo de 
dar orientações e acompanhamento da avaliação de Estágio Probatório 
dos aprovados no concurso c174 e do psicossocial do rH.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl do 
NortE,sÃo fÉliX do XiNGU,tUcUMÃ/Pa servidor: 57232250/ WilliaM 
cÉsar soarEs loBato (Motorista) / 5,5 diárias / 09/05/2022 a 
14/05/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793535
Portaria: 2577/2022 objetivo: reunir com o gerente regional, tratar 
de assuntos dos recursos Humanos e realizar atendimento psicossocial 
e saúde do trabalhador junto aos servidores da regional de Xinguara e 
de redenção.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo,rio Maria,XiNGUara/Pa servidor: 
5947243/ MarZUvEtH da silva valENtE NoGUEira (assistENtE 
social) / 5,5 diárias /23/05/2022 a 28/05/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793515
Portaria: 2575/2022 objetivo: realizar reunião técnica sobre avaliação 
anual de desempenho dos servidores da adEPará com vista a progressão 
e Promoção.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: altaMira/Pa servidor: 57176268/ Maria JosE saNtos MElo 
da silva (assistENtE adMiNistrativo) / 3,5 diárias / 09/05/2022 a 
12/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793495
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Portaria: 2590/2022 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de rea-
lizar visita institucional nas unidades da adEPara, bem como iniciar a im-
plantação do serviço de monitoramento da conexão de dados das unidades 
de destino nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: castaNHal, iGaraPÉ-aÇU, iNHaNGaPi, 
saNta BárBara do Pará, saNta iZaBEl do Pará, saNto aNtÔNio 
do taUá, sÃo doMiNGos do caPiM, sÃo fraNcisco do Pará, tErra 
alta, viGia/Pa servidor: 5905890/ JosUÉ dos saNtos carvalHo (Mo-
torista) / 5,5 diárias / 02/05/2022 a 07/05/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793500
Portaria: 2591/2022 objetivo: realizar supervisão no Escritório local e 
prestar apoio logístico ao engenheiro da SEDOP em atividade de fiscaliza-
ção do imóvel em processo de locação ao Eac de Uruará.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: altaMira/Pa destino: UrUará/
Pa servidor: 5909035/ arY Haroldo carvalHo cavalcaNtE (GErENtE 
rEGioNal) / 1,5 diária / 18/05/2022 a 19/05/2022. ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793506
Portaria: 2588/2022 objetivo: Participar de capacitação em tucumã, 
da área financeira e contábil, compressão de prestação de contas.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo fÉliX do XiNGU/
Pa destino: tUcUMÃ/Pa servidor: 51855530/ roBErto EstEvaM BENE-
dEtti (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 25/04/2022 a 
25/04/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793486
Portaria: 2572/2022 objetivo: Participar de capacitação em tucumã, 
da área financeira e contábil, compressão de prestação de contas.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: sÃo fÉliX do XiNGU/
Pa destino: tUcUMÃ/Pa servidor: 6403701/ fraNcisco dE assis do 
Ó lUZ (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 25/04/2022 a 
25/04/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793487
Portaria: 2574/2022 objetivo: realizar reunião técnica sobre avaliação 
anual de desempenho dos servidores da adEPará com vista a progressão e 
Promoção.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: altaMira/Pa servidor: 54193781/ JardENicE Maria lEitE Go-
MEs vital (assistENtE adMiNistrativo) / 3,5 diárias / 09/05/2022 a 
12/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793492
Portaria: 2573/2022 objetivo: Participar de evento de entrega dos veícu-
los oficiais no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Ori-
gem: BrEvEs/Pa destino: cUrraliNHo/Pa servidor: 5904808/ JosÉ Wa-
NdErlEi dos saNtos olivEira (GErENtE) / 2,5 diárias / 23/04/2022 a 
25/04/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793489
Portaria: 2589/2022 objetivo: realizar visita nas instalações do MPf no 
município de altamira para tratar do termo de cooperação técnica entre adE-
Para e MPf e realizar treinamento do siaPEc 3 para os servidos do MPf 
conforme termo de cooperação técnica.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: altaMira/Pa servidor: 57174044/ 
JosE roBErto costa (GErENtE) / 5,5 diárias / 09/05/2022 a 14/05/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793494
Portaria: 2571/2022 objetivo: visitar os escritórios com o objetivo 
de reunir com os servidores sobre as novas estratégias para cumprir as 
metas dos Programas sanitários nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: BaNNacH,caNaÃ 
dos caraJás,florEsta do araGUaia,rio Maria,saPUcaia/Pa servi-
dor: 5946962/ dEUsdEditE sEPtiMio raMos NEto (GErENtE) / 4,5 di-
árias / 09/05/2022 a 13/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU 
MacEdo.

Protocolo: 793466
Portaria: 2569/2022 objetivo: realizar emissão de Gta, atualização 
cadastral, atendimento ao público em geral no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: visEU/Pa 
servidor: 57175279/ MicHElE rosaNa MENEZEs (assistENtE adMiNis-
trativo) / 4,5 diárias / 02/05/2022 a 06/05/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793458
Portaria: 2568/2022 objetivo: realizar emissão de Gta, atualização 
cadastral, atendimento ao público em geral no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: visEU/Pa 
servidor: 57175279/ MicHElE rosaNa MENEZEs (assistENtE adMiNis-
trativo) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793453
Portaria: 2570/2022 objetivo: dar apoio ao gerente que irá visitar os 
escritórios com o objetivo de reunir com os servidores sobre as novas 
estratégias para cumprir as metas dos Programas sanitários nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa 
destino: BaNNacH,caNaÃ dos caraJás,florEsta do araGUaia,rio 
Maria,saPUcaia/Pa servidor: 572200106/ aPoliaNa MarQUEs so-
Bral (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 09/05/2022 a 
13/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 793461
Portaria: 2576/2022 objetivo: dar apoio técnico nas atividades de sa-
neamento a foco da raiva dos Herbívoros no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo doMiNGos do araGUaia/Pa 
destino: PiÇarra/Pa servidor: 55588838/ cEsar aUGUsto soarEs lo-
PEs (MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 09/05/2022 a 13/05/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 793641

Portaria: 2602/2022 objetivo: realizar vacinação assistida e/ou agulha 
oficial contra Febre Aftosa para cumprir a meta no mês de Maio em pro-
priedades de maior risco e de risco aleatório nos municípios.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta iZaBEl do Pará/Pa 
destino: aNaNiNdEUa, BENEvidEs, MaritUBa/Pa servidor: 55586095/ 
JarlEaNE adEodata saMPaio silva (aGENtE fiscal aGroPEcUário) 
/ 4,5 diárias / 09/05/2022 a 13/05/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto 
dE olivEira.

Protocolo: 793642

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0237/2022 – 04.05.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
c o N c E d E r, ao técnico em Planejamento BrUcE dE liMa sarMENto- 
Matrícula nº 57175765/1, lotado no Escritório local de são João da Ponta/ 
regional de castanhal, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no período 
de 15/04/2022 a 22/04/2022, formalizada de acordo a certidão nº 067595 
01552022400510064019029711, em atenção à cláusula vigésima Quarta 
do acordo coletivo de trabalho 2019/2020.
rosival PossidÔNio do NasciMENto – PrEsidENtE

Protocolo: 793607

errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0234/2022 – PUBLicada No doe N° 34.957 de 04/05/2022
onde se lê: fraNcisco WElliNtoN dE olivEira JÚNior
Leia-se: fraNcisco WElliNGtoN dE olivEira JÚNior

Protocolo: 793443

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 023/2022
BENEficiária:rENata JÚlia costa PaZ / MatrÍcUla: 5964983/1 car-
Go oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistraÇÃo / MUNicÍPio: cUrUá- 
l / oBJEtivo: aQUisiÇÃo dE PEÇas Para MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo 
Placa oGP 2307, fiat UNo, coM rEGistro dE PatriMÔNio Nº 16483/ 
ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 / ElEMENto dE 
dEsPEsa: 3390-30 = r$3.500,00/ valor total r$3.500,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas da UG saNtarÉM: EMivaldo JosÉ oNEti rEBElo

Protocolo: 793764
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 026/2022

BENEficiário:dorivaN dos Passos do valE soUsa / MatrÍcUla: 
3177815/1 carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍ-
Pio:tErra saNta- l/oBJEtivo aQUisiÇÃo dE PEÇas E PrEstaÇÃo dE 
sErviÇos dE PEssoa JUrÍdica Para MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo fiat 
UNo, Placa Nss 0608, rEGistro dE PatriMÔNio Nº 14856, lotado No 
Esloc dE tErra saNta / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foN-
tE: 0661 / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30=r$ 2.288,00; 3390-39=r$ 
800,00/ valor total r$3.088,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias 
/ coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas da UG saNta-
rÉM: EMivaldo JosÉ oNEti rEBElo

Protocolo: 793780
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 024/2022

BENEficiária:rENata JÚlia costa PaZ / MatrÍcUla: 5964983/1 car-
Go oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistraÇÃo / MUNicÍPio: cUrUá- l 
/ oBJEtivo: aQUisiÇÃo dE PEÇas Para MaNUtENÇÃo das Motoci-
clEtas Placas JUv 1105 E Nst 4728, coM rEGistro dE PatriMÔNio 
Nº 12500 E 14768, rEsPEctivaMENtE E PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE 
PEssoa JUrÍdica do vEÍcUlo fiat UNo Placa oGP 2307, rEGistro dE 
PatriMÔNio Nº 16483, lotados No Esloc cUrUá/ ProGraMa: 1491 
/ ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 
= r$1.900,00; 3390-39=r$ 800,00/ valor total r$2.700,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas da UG saNtarÉM: EMivaldo JosÉ oNEti rEBElo

Protocolo: 793771
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 025/2022

BENEficiário:isoMar castro Barros / MatrÍcUla: 54196309/1 
carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio:faro- l/oB-
JEtivo: : PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE PEssoa JUrÍdica Para MaNU-
tENÇÃo do Barco a Motor, tiPo voadEira, icaP. P/5 PEssoas, 25HP, 
GasoliNa, rEGistro dE PatriMÔNio Nº 12429, lotado No Esloc 
faro / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 / ElEMENto 
dE dEsPEsa: 3390-39=r$ 1.160,00/ valor total r$1.160,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas da UG saNtarÉM: EMivaldo JosÉ oNEti rEBElo

Protocolo: 793774
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 027/2022

BENEficiário:clÉlia HElENa GUErrEiro PaNtoJa / MatrÍcU-
la:3179230/1 carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍ-
Pio: ÓBidos- l / oBJEtivo: aQUisiÇÃo dE PEÇas Para MaNUtENÇÃo 
do vEÍcUlo fiat UNo, Placa oft 0879, rEGistro dE PatriMÔNio Nº 
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16727, lotado No Esloc dE ÓBidos/ ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 
8711 / foNtE: 0661 / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$4.000,00/ 
valor total r$4.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMPro-
vaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas da UG saNtarÉM: EMi-
valdo JosÉ oNEti rEBElo

Protocolo: 793784
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 022/2022

BENEficiário: fraNK NElsoN dE soUZa daNtas / MatrÍcUla: 
5753422/2 carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍPio: 
cUrUá- l / oBJEtivo: aQUisiÇÃo dE PEÇas E PrEstaÇÃo dE sErviÇos 
Para MaNUtENÇÃo da vEÍcUlo Placa Nsv 8506, ford raNGEr, rE-
Gistro dE PatriMÔNio Nº 14681, QUE Está À disPosiÇÃo do Esloc 
cUrUá / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 / ElEMEN-
to dE dEsPEsa: 3390-30 = r$550,00; 3390-39=r$ 1.322,00 / valor 
total r$1.872,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 
15 dias / ordENador dE dEsPEsas da UG saNtarÉM: EMivaldo JosÉ 
oNEti rEBElo

Protocolo: 793761

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 052/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe são confe-
ridas pelo Estatuto da Empresa e regimento interno, e tendo em vista o 
disposto no art.51 da lei 8.666 de 21/01/1993 e lei 13.303/2016;
rEsolvE:
art. 1º- dEsiGNar os servidores, alBaNo BUlHÕEs lEitE – Matrícula 
funcional nº 57194889/1, EllEN tatiaNE dE olivEira – Matrícula fun-
cional nº 5898179/1, lidiaNE lEal MoNtEiro dE QUEiroZ – Matrícula 
funcional nº 57222969/4, lEaNdro JosÉ MoNtEiro riBEiro – Matrícula 
funcional nº 80845866/1 e roBErto aUGUsto ParENtE PoNtEs – Ma-
trícula funcional nº 5905076/1, para compor a comissão Permanente de 
licitação – cPl, sob a Presidência do primeiro;
art. 2º - designar como suplentes os servidores aNa caroliNa fErNaN-
dEs PENa - Matrícula funcional nº 55589639/3 e Marcos dE olivEira 
GUErrEiro – Matrícula funcional nº 5898796/3.
art. 3º - fica revogada a Portaria Nº 044/2022 de 19 de abril de 2022.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 04 de Maio de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 794021
Portaria N.º 046/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rEsolvE:
1. Exonerar o sr. MarcElo soarEs tUPiNaMBá, matrícula nº 57228718/1 
da Função Gratificada desta CEASA/PA, a partir de 14 de Abril de 2022.
2. os efeitos desta Portaria retroagirão a 14/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 29 de abril de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 793352
Portaria N.º 048/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rEsolvE:
Exonerar o sr. aroN rodriGUEs MaciEl, matrícula nº 54191138/2 da 
Função Gratificada desta CEASA/PA, a partir de 01 de Maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 29 de abril de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 793357
Portaria N.º 049/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rEsolvE:
designar o sr. lUBErsoN carlos aMoEdo da GaMa, matrícula nº 
57196970/2, para desempenhar a Função Gratificada desta CEASA/PA, a 
partir de 01 de Maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 29 de abril de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 793346
Portaria Nº 051/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa 
Empresa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e 
acompanhar a execução de serviços.

rEsolvE:
designar os servidores Marcelo soares tupinambá, matrícula Nº 
57228718/1, como fiscal e Guilherme Fernando dos Santos Azevedo, 
matrícula Nº 8094116/2, como suplente de fiscal, do contrato tem 
como objeto a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços 
continuados de captura de imagens e de dados de detecção e controle, 
24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, de forma 
ininterrupta, contemplando a disponibilização de softwares e equipamentos 
em regime de locação e incluindo a instalação, treinamento, manutenção 
e suporte técnico destes, para atenderas dependências e cercanias da 
CEASA/PA, firmado com a empresa RADIOCOMM TELECOMUNICACOES 
coMErcio E sErvicos - EirEli.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 03 de Maio de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente da cEasa/Pa

Protocolo: 793407
Portaria N.º 047/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rEsolvE:
1. designar o sr. aNtoNio carlos corrEa da silva, matrícula nº 
5884071/2, para desempenhar a Função Gratificada desta CEASA/PA, a 
partir de 14 de abril de 2022.
2. os efeitos desta Portaria retroagirão a 14/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 29 de abril de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 793337
Portaria N.º 050/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rEsolvE:
1. designar a sra. carla caroliNa dE Paiva rEis, matrícula nº 
54187606/5, para responder pelo coordenador de apoio logístico, sr. 
Guilherme fernando dos santos azevedo, por motivo de férias, no período 
de 02/05/2022 a 31/05/2022.
2. os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/05/2022
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 03 de Março de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 794088

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 00831/2022-dGaF/GaB/seMas, de 03/05/2022
Nome: flávio MacÊdo dE aNdradE filHo
Matrícula: 32298/1
cargo: técnico em Gestão de infraestrutura
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 2009/2012
Período de Gozo: 10/05/2022 a 08/06/2022
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 793440

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 00845/2022 -GaB/seMasa

diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril de 
2021 -GaB/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021. 
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/78803-sEMas/Pa
rEsolvE:
I –DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 023/2022-SEMAS/
Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUs-
tENtaBilidadE -sEMas/Pa e a empresa fiBra distriBUiÇÃo & loGis-
tica EirEli, os servidores: cláUdio da silva BittENcoUrt JÚNior, 
matrícula nº 5939990/2 como fiscal Titular e MARCELO DO NASCIMENTO 
BASTOS, matrícula nº 5964255/1 como fiscal Suplente, a contar da data 
da assinatura do contrato em 03 de maio de 2022.
ii –determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios 
-ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 04 de maio de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 793935
Portaria Nº 00846/2022-GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 -GaB/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
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considerando as informações constantes nos autos do Processo -PaE n° 
2022/464738;
rEsolvE:
i –sUBstitUir na Portaria n° 00100/2022/GaB/sEMas/Pa, publicada no 
DOE n° 34.854 de 03 de fevereiro de 2022, o fiscal titular do Contrato 
n° 012/2022-sEMas/Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE -sEMas/Pa e a empresa Gravi-
tEoN faBricaÇÃo dE iMPrEssos EM MatEriais divErsos EirEli, o 
servidor Heiglison da silva Gomes - matrícula 5936139/2, pela servidora 
fraNciNalda dos saNtos GaliZa, matrícula n° 5965820/1, a contar da 
publicação desta.
ii –determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios 
-ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 04 de maio de 2022
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 793941

coNtrato
.

coNtrato Nº 023/2022-seMas/Pa
reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022

MeNor PreÇo
Processo Pae N° 2022/78803 -seMas/Pa

oBJEto: a aquisição de 1 (um) caminhão 3/4 Baú, conforme disposições 
constantes no termo de referência, para atender necessidades da sEMas.
valor Global:279.000,00
vigência: 03/05/2022 a 02/05/2023
assinatura: 03/05/2022
dotação orçamentaria: UNidadE: 27102; GEstÃo: 00001; PtrEs: 
278338; foNtE: 0316006246 - sUPErávit lEilÃo; ElEMENto: 449052; 
PlaNo iNtErNo: 4120008338E
contratado: fiBra distriBUicao & loGistica EirEli (cNPJ/Mf nº 
29.887.078/0001-51)
Endereço: avenida ville, 180 – Quadra 43 lote 12 - set tres Marias i - 
Goiânia / Goiás, cEP 74.369-705; telefone/fax: (62) 9982-1494, E-mail: 
fibradistribuicao@gmail.com
ordenador: raul Protázio romão, secretário de Estado de Meio ambiente 
e sustentabilidade, em exercício.

Protocolo: 793670

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006/2022
autorizo nos termos do artigo 25, inciso ii, c/c artigo 13, inciso vi da lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a ine-
xiGibilidade dE licitaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/465465 de 18 
de abril de 2022, que tem por objeto a contratação da Escola dE adMi-
NistraÇÃo E trEiNaMENto ltda, inscrita no cNPJ nº 35.963.479/0001-
46, no valor global de r$ 9.423,00 (Nove mil e quatrocentos e vinte e três 
reais), para a participação de 03 (três) servidores no curso Elaboração da 
Planilha de custos e formação de Preços, no período de 10 a 13 de Maio 
de 2022, em recife/PE, conforme fundamentação constante dos autos do 
processo.
Belém/Pa, 03 de maio de 2022.
raUl ProtáZio roMÃo
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, em exercício.

Protocolo: 793664

.

.

diÁria
Portaria Nº 0844/2022 - GaB/seMas 04 de Maio de 2022.

objetivo: Participar de reunião técnica a ser instruída pelo Ministério Públi-
co/Pa, e vigilância sanitária/Pa, para procedência de orientações técnicas 
às tratativas de viabilizar protocolo sanitário evitando situações de insalu-
bridade em atividades econômicas relacionadas a fabricação e comerciali-
zação de palmito de açaí no município de igarapé-Miri.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: igarapé-Miri/Pa.
Período: 06/05/2022 – e ½ diárias
servidores:
- 5147352/1 – sErGio aUGUsto da Motta soUZa – Engenheiro agrônomo
-5654807/1 – JEsUs dE NaZarÉ cardoso PalHEta - Motorista
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 793759
Portaria Nº 0793/2022 - GaB/seMas 29 de aBriL de 2022.

objetivo:realizar curso de capacitação em regularidade ambiental no âm-
bito da Política de atuação integrada de territórios sustentáveis, localiza-
do nos Municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: tucumã/Pa e Xinguara/Pa
Período: 09/05 a 19/05/2022 – 10 e ½ diárias.
servidores:
-5955015/1 - clEYtoN da silva aMiN - (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-5914957/2 - lUaN fEliPE fEitosa da silva - (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 792004

Portaria Nº 0805/2022 - GaB/seMas 02 de Maio de 2022.
objetivo: vistoria técnica, em empreendimento localizado no município citado
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 12/05 a 13/05/2022 – 01 e ½ diária.
servidores:
- 57175418/1 - adNa sUaNY cardoso dE olivEira - (técnico em Ges-
tão de agropecuária)
- 57175329/1 -Marcio NEWBEr NUNEs dE liMa - (técnico em Gestão 
de infraestrutura)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 792011
Portaria Nº 0816 – 2022 - GaB/seMas 02 de Maio de 2022

objetivo: Participação na reunião de alinhamento com a diretoria do cBHrM.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: curuçá/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 09/05 a 10/05/2022 - 01 e ½ diária.
colaboradora eventual:
- ENildo cHarlEs MENdEs cardoso - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 792191
Portaria Nº 0601/2022 - GaB/seMas 05 de aBriL de 2022.

Objetivo: Realizar fiscalização de plantel dos usuários cadastrados no SIS-
Pass(sistema informatizado de Gestão da criação de Passeriformes)
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Eldorado dos carajás/Pa, curionópolis/Pa e Pa-
rauapebas /Pa.
Período: 18/04 a 30/04/2022 – 12 e ½ diárias.
servidores:
- 57191997/3 - david olivEira lUZ - (técnico em Gestão de Pesca e aquicultura)
- 5954904/1 - roNald WHENdErsoN riBEiro da costa - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5954900/1 - lYEGE viEira da coNcEicao - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5927761/2 - MicHEl dos saNtos BotElHo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 780935
Portaria Nº 0605/2022 - GaB/seMas 05 de aBriL de 2022.

objetivo:vistoria técnica para realizar a segunda etapa da validação de 
estudo de coeficiente de rendimento volumétrico – CRV na atividade carvo-
eira do empreendimento “J. P. BiaNcardi filHo coMÉrcio – EPP.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa (acesso por tailândia)
Período: 09/05 a 13/05/2022- 04 e ½ diárias.
servidores:
- 5147352/1 - sÉrGio aUGUsto da Motta soUZa-(ENG. aGrÔNoMo )
- 57227646/4 - MicHEllE Maria corrÊa - (ENG. florEstal )
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 780953
Portaria Nº 0611/2022 - GaB/seMas 06 de aBriL de 2022.

Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na região do Mosaico de 
Unidades de conservação do lago de tucuruí e seu entorno
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: tucuruí/Pa, Breu Branco/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Jacundá/Pa, 
Novo repartimento/Pa, Nova ipixuna/Pa, itupiranga/Pa, Marabá/Pa.
Período: 18/04 a 29/04/2022 – 11 e ½ diárias.
servidores:
- 5954902/ 1 - dENis dE PiNHo soUsa - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954925/ 1- HUGo dElEoN dos saNtos dias - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 781701
Portaria Nº 0746/2022 - GaB/seMas 26 de aBriL de 2022.

objetivo:realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, para subsidiar 
posicionamento técnico quanto a validação de estudo de rendimento vo-
lumétrico de espécies madeireiras do empreendimento Novo HoriZoNtE 
florEstal, localizados nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:tomé-açú
Período:09/05 á
14/05/2022 - 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5924986/2 - taNia dos saNtos da silva – (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5952149/1 - ricHard PiNHEiro rodriGUEs - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBosa foro / diretor de Gestão 
administrativa e financeira, em exercício / Portaria Nº 00657 de 12 de 
abril de 2022, publicada no doE nº 34.934 do dia 14 de abril de 2022;

Protocolo: 789485
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Portaria Nº 0758/2022 - GaB/seMas 27 de aBriL de 2022.
objetivo:realizar a participação como palestrante no projeto proposto pela 
diretoria de licenciamento ambiental denominado 1° clico de diálogos 
para consultores ambientais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:são luís - Ma
destino:Belém/Pa
Período:09/05 á 11/05/2022 – 02 e ½ diárias.
colaBoradora EvENtUal:
- aNa PaUla JUstiNo dE faria - (colaboradora Eventual-Biologa)
ordENador: lEoPErcio BarBosa foro / diretor de Gestão 
administrativa E financeira, Em Exercício / Portaria Nº 00657/2022-
GaB/sEMas, dE 12.04.2022

Protocolo: 790109
Portaria Nº 0771/2022 - GaB/seMas 28 de aBriL de 2022.

objetivo: realizar reunião com secretários Municipais do Baixo amazonas, 
calha Norte e municípios circunvizinhos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém/Pa
Período: 09/05 a 13/05/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
- 5636795/3 - liENE Maria NEGrao carvalHo - (técnico em Gestão de 
infra-Estrutura)
- 57215854/1 - JUliaNNE Maria alvEs MoUtiNHo Marta - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57196919/1 - MoNica MoNtEiro MorEira - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
lEoPErcio BarBosa foro / diretor de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / Portaria Nº 00657/2022 de 12 de abril de 
2022, publicada no doE nº 34.934 do dia 14 de abril de 2022.

Protocolo: 790696
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 261 de 02 de Maio de 2022
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, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 07 
de fevereiro de 2019.
rENova o coNsElHo GEstor da UNidadE dE coNsErvaÇÃo da NatU-
rEZa florEsta EstadUal (flota) dE faro
renova e nomeia a composição do conselho da floresta Estadual (flota) 
de faro, criada pelo decreto n° 2.605, de 04 de dezembro de 2006.
a diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação do idE-
flor-Bio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas e, coNsidE-
raNdo o teor da lei federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui 
o sistema Nacional de Unidades de conservação da Natureza - sNUc;
coNsidEraNdo o art. 17, caput, do decreto federal nº. 4.340, de 22 de 
agosto de 2002, que regulamenta a lei federal nº 9.985/2000;
coNsidEraNdo o Plano Estratégico Nacional de áreas Protegidas, instituído pelo 
decreto n° 5.758/2006, que prevê como estratégias para aprimorar o planeja-
mento e a gestão do sNUc o estabelecimento e a promoção do funcionamento 
dos conselhos das unidades de conservação, bem como o apoio à participação 
efetiva dos representantes das comunidades locais nos conselhos;
coNsidEraNdo o decreto Estadual nº. 2.605, de 04 de dezembro de 
2006, que cria floresta Estadual de faro;
coNsidEraNdo o art. 2º inciso Xvii da lei Estadual nº. 6.963/2007, com 
redação alterada pela lei Estadual nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015 
que determina entre as funções básicas do instituto de desenvolvimento 
florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflorBio, a execu-
ção da Política Estadual de Unidades de conservação do Estado relativas 
à sua proposição, criação, implementação e gestão, em observância às 
normas gerais previstas no sistema Nacional de Unidades de conservação 
da Natureza – sNUc;
coNsidEraNdo a instrução Normativa idEflor-Bio n° 02, de 07 de ou-
tubro de 2015, que institui diretrizes, normas e procedimentos para a cria-
ção, implementação, nomeação, renovação da composição de conselhos 
Gestores de Unidades de conservação da Natureza e dos conselhos de 
Mosaicos de Unidades de conservação;
coNsidEraNdo a Portaria sEMa nº. 3.516, de 04 de dezembro de 2009, 
que institui o conselho da floresta Estadual (flota) de faro, a Portaria 
sEMa nº. 3.708, de 29 de dezembro de 2009, que nomeia os membros do 
cG e a resolução n° 01 de 13 de março de 2012, que renova a composição 
do conselho da flota de faro;
rEsolvE:
art. 1º. fica instituída a renovação dos membros do conselho consultivo da floresta 
Estadual (flota) de faro, que será composto por 18 (dezoito) representações de 
órgãos do Poder Público e da sociedade civil, designados por esta Portaria.
Parágrafo único. a composição dos conselhos de Unidade de conservação 
deve garantir a representação majoritária da sociedade civil quando não 
for possível a paridade.
art. 2º. Nomeia os conselheiros (titular e suplente) dos membros do con-
selho consultivo floresta Estadual (flota) de faro, abaixo discriminados 
compondo a instância a contar da data da reunião de posse dos conse-
lheiros abaixo discriminados, para exercerem o mandato no biênio de 
2022/2023.

Parágrafo único. as comunidades locais poderão ser representadas por 
instituições legalmente constituídas, ou por organizações sociais que as 
representem mesmo que não legalmente constituídas, ou por membro da 
comunidade escolhido coletivamente entre seus pares.
art. 3º: o conselho consultivo da floresta Estadual (flota) de faro passa-
rá a ser composto por 36 conselheiros, com a finalidade de contribuir para 
o efetivo cumprimento dos objetivos de criação e implementação do plano 
de manejo da unidade:
i - representantes do Poder Público:
a) instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará;
titular: ronaldison antônio de oliveira farias
suplente: Maria do Perpétuo socorro rodrigues de almeida
b) câmara Municipal de faro;
titular: delivar de Jesus Batalha Guimarães
suplente: alexandre ribeiro da costa
c) secretaria Municipal de Urbanismo e Meio ambiente de faro;
titular: arthur Guimarães Brasil
suplente: delivaldo dos anjos vasconcelos
d) secretaria Municipal de Meio ambiente e Mineração de oriximiná;
titular: rubson rodrigues da silva
suplente: Elzo ramos Picanço
e) instituto chico Mendes de conservação da Biodiversidade - trombetas;
titular: Paulo Jasiel castigio varalda
suplente: lady laura Printes soares
f) Universidade federal do oeste do Pará - campus oriximiná;
titular: cauan ferreira araújo
suplente: Priscila saikoski Miorando
g) Empresa de assistência técnica e Extensão rural/Escritório local faro e oriximiná;
titular: isomar castro Barros
suplente:
h) secretaria Municipal de desenvolvimento sustentável e Meio ambiente 
de Nhamundá;
titular: João Paulo ribeiro da fonseca
suplente: otávio filho santos de souza
i) fundação Nacional do Índio
titular: iori Hussak van velthem linke
suplente: roberta vicente teixeira Montanha
ii - representantes da sociedade civil:
a) associação de Moradores da comunidade remanescente de Quilombos 
de cachoeira Porteira;
titular: Everson Yan silva dos anjos
suplente: robson cordeiro rocha
b) associação das comunidades remanescente de Quilombos do Município 
de oriximiná;
titular: claudinete cole de souza
suplente: Gabriela cardoso almeida
c) sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Município de 
faro;
titular: leila trindade azevedo da costa
suplente: Minervina do socorro de azevedo Melo
d) colônia de Pescadores Z-76 do Município de faro - Pa;
titular: Marinilza dos santos Pereira
suplente: Jociara dos Passos freire
e) Associação Beneficente EMAUS;
titular: Jair Batista Garcia
suplente: raimundo de castro caetano
f) conselho Geral do Povo Hexkaryana;
titular: Guilherme txehkeku
suplente: Humberto sostenes Kaiwonoxa
g) Moradores da flota de faro;
titular: Joerisson fulter Nunes
suplente: silvio Glória silva
h) instituto do Homem e Meio ambiente da amazônia;
titular: regiane souza vilanova
suplente: Jakeline ramos Pereira
i) instituto de Pesquisa e formação indígena;
titular: Maria denise fajardo Pereira
suplente: Manuella rodrigues de sousa
art. 4° o Presidente do conselho consultivo da floresta Estadual (flota) 
de faro é o gerente da Unidade de conservação, conforme estabelece o 
art.17 do decreto Nº 4.340/2002 e inciso iX do art. 2° da instrução Norma-
tiva idEflor-Bio n° 001/2015, que, em suas faltas ou impedimentos, poderá 
ser substituído pelo (a) vice-presidente, designado pelo idEflor-Bio.
art. 5° caberá ao (a) presidente do conselho a designação dos conse-
lheiros indicados, à diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de 
conservação - dGMUc/idEflor-Bio a qual os nomeará para mandato de 
dois anos, renovável por igual período, não remunerado e considerado ati-
vidade de relevante interesse público.
art. 6º. compete ao conselho consultivo da floresta Estadual (flota) de 
Faro, sem prejuízo das competências definidas no artigo 20 do Decreto 
federal nº 4.340/2002:
i - manifestar-se sobre assuntos de interesse da Unidade de conservação
ii - estimular o protagonismo dos setores na gestão e no monitoramento 
da Unidade de conservação
iii - apoiar a efetividade da conservação da biodiversidade e a implemen-
tação dos objetivos de criação da Unidade de conservação;
iv - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de con-
servação, promovendo ampla discussão sobre seus objetivos ambientais e 
sociais, bem como sobre a gestão da Unidade;
v - demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa e 
de desenvolvimento socioambiental, ações de conservação, pesquisa, edu-
cação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo que promo-
vam a conservação dos recursos naturais das Unidades de conservação, 
sua Zona de Amortecimento ou território de influência;
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vi - propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualida-
de de vida e apoio ao extrativismo às populações tradicionais beneficiárias 
da Unidade de conservação;
vii - incentivar, no que couber, as populações tradicionais a buscarem sua 
organização formal perante a sociedade;
VIII - oficializar os resultados das deliberações de relevante interesse público 
por meio de resoluções, registradas em ata da reunião correspondente;
iX - promover ampla discussão sobre a efetividade da Unidade de conser-
vação e as iniciativas para sua implementação;
X - formalizar recomendações e moções, registradas em ata de reunião 
correspondente;
Xi - acompanhar e propor ações para a elaboração, implementação, moni-
toramento, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão da Unidade de 
conservação, em especial os Planos de Gestão;
Xii - estabelecer mecanismos de tomada de decisão que assegurem a 
efetiva participação da sociedade na gestão da Unidade de conservação;
XIII - propor formas de gestão e resolução de conflitos em articulação com 
os setores envolvidos;
Xiv - debater as potencialidades de manejo dos recursos naturais da Unidade 
de conservação, com ênfase na implementação de iniciativas sustentáveis, 
e Xv - criar, quando convier, Grupos de trabalho e câmaras técnicas para 
análise e encaminhamento de especificidades da Unidade de Conservação, 
facultada a participação de representantes externos, se pertinente.
art. 7° as normas internas de organização e funcionamento do conselho 
são previstas no regimento interno do conselho.
art. 8° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
Maria do Perpétuo socorro rodrigues de almeida
diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação
Karla lessa Bengtson
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 793733

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 268 de 04 de Maio de 2022
rEsolvE:
art. 1º - designar a servidora Wanessa silva Grangeiro, matrícula n° 
57208461, ocupante do cargo de Especialista em Educação classe ii, para 
responder pela Gerência da região administrativa de Belém – GrB, deste 
instituto, no período de 02/05 a 17/05/2022, em substituição ao titular de 
férias regulares.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº 269 de 04 de Maio de 2022
rEsolvE:
art. 1º - designar a servidora Ericka do socorro de lima Barbosa, matrí-
cula n° 57176321, ocupante do cargo de Economista, para responder pela 
diretoria de Gestão administrativa e financeira - dGaf, deste instituto, 
no período de 05/05 a 19/05/2022, em substituição ao titular de férias 
regulares.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 793723

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 267 de 04 de Maio de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
servidor – Matrícula – cargo: Mariana Bogéa de souza – 5905131 – Gerente
PtrEs: 798689
fonte: 0316004714
Elemento: 33.90.36.. r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Elemento: 33.90.47.. r$ 600,00 (seiscentos reais)
ação: 258186
ação: 258187
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 793728

diÁria
.

Portaria Nº. 262 de 02 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Peixe-Boi, Bonito e ourém-Pa, de 16 a 20/05/2022:

servidor objetivo

Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula 
nº 57230920, ocupante do cargo de Gerente.

acompanhamento técnico regular do Prosaf/renascente: visitas de 
orientações técnicas aos viveiros e saf’s, manutenção da infraestrutura 

dos viveiros em conjunto com os parceiros do projeto nestes dois 
municípios do nordeste paraense, retirada do viveiro da comunidade do 

Mauba para ser instalado na comunidade do diretório, oportunizando 
o Prosaf/renascente nesta comunidade. Estaremos fazendo uma visita 
técnica para avaliar ampliação do Prosaf/renascente no município de 

ourém.

laura dias dos santos, matrícula nº 5800153, 
ocupante do cargo de Gerente.

sandro de sousa Barradas, matrícula nº 
57199257, ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/512614 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº 263 de 02 de Maio de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/515455 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: acompanhar a equipe de Jornalismo da Globonews para mostrar 
o trabalho do idEflor-Bio nas áreas de Preservação ambiental.
origem: Belém-Pa
destino: são félix do Xingu-Pa
Período: 02 a 06/05/2022 - 4,5 (quatro e meia) diárias
servidor: Maria do Perpétuo socorro rodrigues de almeida – 5615003 – 
diretor
dilson Nazareno favacho lopes – 5894692 – Gerente
aldirene Marinho da Gama – 54190830 – secretário de Gabinete
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº 265 de 03 de Maio de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/520357 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: conduzir servidores que irão acompanhar a equipe de Jornalis-
mo da Globonews para mostrar o trabalho do idEflor-Bio nas áreas de 
Preservação ambiental.
origem: Belém-Pa
destino: são félix do Xingu-Pa
Período: 02 a 06/05/2022 - 4,5 (quatro e meia) diárias
servidor: José adilson aguiar do vale – 57196345 – Motorista
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 266 de 04 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de tomé-açú, concórdia do Pará, acára, Mojú e Bujaru-Pa, de 09 
a 13/05/2022:

servidor objetivo

laura dias dos santos, matrícula nº 5800153, 
ocupante do cargo de Gerente.

acompanhamento técnico regular do Prosaf: visitas de orientações 
técnicas aos viveiros e saf’s.

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

Conduzir o veículo oficial em apoio a servidora em atividade institu-
cional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/510210 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 793726
Portaria Nº 254 de 27 de aBriL de 2022

fundamento legal: conforme o processo nº 2022/487146 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Acompanhar a oficina de elaboração do Plano de Manejo do MONA 
do rio são francisco, de forma a aprender a metodologia utilizada pelo icM-
Bio e aplicar nas oficinas de elaboração e revisão dos Planos de Manejo das 
Unidades de conservação geridas pelo idEflor-Bio, como a revisão do Plano 
de Manejo da flota Paru, a ser realizada ainda no ano de 2022
origem: Belém-Pa
destino: aracaju-sE e Paulo afonso-Ba
Período: 29/04 a 08/05/2022 - 9,5 (nove e meia) diárias
servidor: Márcia tatiana vilhena segtowich andrade - 57222698 - técnico 
em Gestão ambiental
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 793883

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

Portaria N.º 652/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 04 de Maio de 2022.

o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, PaUlo roBErto dos saNtos liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a designação de Comissão fiscalizadora, designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução de instrumento contratual;
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/sEGUP de 23 de setembro de 
2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNsidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNsidEraNdo a celebração do contrato n° 063/2022 – sEGUPPa, ce-
lebrado com a empresa Motorola solUtioNs ltda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 10.652.730/0001-20, decorre da adEsÃo a ata dE rEGistro 
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dE PrEÇo N° 48/2021 referente ao Pregão Eletrônico para registro de 
Preços - Planejamento n° 47/2021-PMMG, oriundo do Processo Eletrônico 
nº 2022/57410, cujo objeto é a Aquisição de rádios transceptores fixos, 
móveis e portáteis e seus acessórios, conforme especificações e condições 
previstas no edital e seus anexos, para atendimento às demandas dos 
órgãos que compõe o sistema de segurança Publicado Pará, assim como 
para a manutenção e expansão da rede de radiocomunicação da secretaria 
de Estado de segurança Pública e defesa social do Pará (sEGUP-Pa).
coNsidEraNdo o descrito no despacho da diretoria de informática e 
Telecomunicações, com a designação dos fiscais, através do Protocolo 
2022/499455;
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 063/2022 - sEGUP/Pa:
- fraNcisco assis dE frEitas NEto, Matrícula funcional n° 57196690, 
como Presidente;
- aNdrÉ aUGUsto da silva olivEira, Matrícula funcional n° 5950944, 
como Membro;
- carlos aUGUsto NoGUEira olivEira, Matrícula funcional: 5334748/2, 
como Membro.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 793890

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 678/2022-saGa BeLÉM, 04 de Maio de 2022
coNsidEraNdo: Processo n° 2022/524557 e Mem n°38-diEsP, de 
02.05.2022.
coNsidEraNdo: atestado Médico, que concedeu 30 (trinta) dias de 
licença saúde para a servidora Maria EliZEtH PErEira da silva, 
MF:72966/1, Gerente de Supervisão de Ensino Profissional, no período de 
29.03 a 27.04.2022.
r E s o l v E: designar o servidor cB PM daNilo GilvaNi caBral Passi-
NHo, Mf57222258, para responder pelo cargo de Gerente de supervisão 
de Ensino Profissional, no referido período.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 793914

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
inexigibilidade nº 02/2022- fEsPds. Processo nº 2022/149502. contra-
tante: fundo Estadual de segurança Pública e defesa social- fEsPds - Pa, 
cNPJ N° 35.516.470/0001-97. contratada: tEcHBiZ forENsE diGital 
ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº05.757.597/0002-18, oBJEto: aquisição 
de solução axion para atender as necessidades da Policia civil do Estado do 
Pará, conforme as especificações técnicas contidas no Termo de referência.
fundamentação legal: art. 25, inciso i da lei 8.666/93.
valor GloBal: r$: 157.544,67 (cento e cinquenta sete mil, quinhentos e 
quarenta e quatro reais e seissenta e sete centavos).
recursos orçamentários: fonte 0177 (tesouro) 0377 (recurso Próprio - 
superávit); Programa de trabalho: 06181150289400000; Natureza de 
despesa:3339039/449052.
ordenador de despesa:Wagner luiz de aviz carneiro
foro: Belém- Estado do Pará
data: 02 de Maio de 2022

Protocolo: 794030

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 427/2022 - coNsUP
UalaME fialHo MacHado, secretário de Estado de segurança Pública e 
defesa social - sEGUP, Presidente do coNsUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro 
de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iEsP, aprovado 
pela resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de segurança Pública 
(coNsEP).
coNsidEraNdo a necessidade de adaptar o 3º sargento PM, recém-pro-
movido, a familiarizar-se com suas atribuições legais no seio desta honrosa 
corporação, dentre as quais a de fiscal de frações elementares nas orga-
nizações Policiais Militares, comandantes de subunidades destacadas e de 
auxiliar no processo de formação de outros militares;
coNsidEraNdo a apresentação o projeto pedagógico do curso de adap-
tação à Graduação
de sargentos - cGs PM 2022 turma ii, homologado na câmara de Ensino 
e Pesquisa do iEsP, em sessão realizada no dia 20 de abril de 2022; e após 
deliberação e aprovação na 3ª reunião ordinária do egrégio conselho su-
perior do iEsP ocorrida via remota no dia 29 de abril de 2022;
rEsolvE:
art. 1º aprovar o projeto pedagógico do curso de adaptação à Graduação 
de sargentos - cGs PM 2022 tUrMa ii, com carga horária de 191 horas 
aula, elaborado pelo departamento-Geral de Educação e cultura da PMPa, 
na modalidade de ensino a distância, no valor total de r$ 34.628,40 (trinta 
e quatro mil), sob a supervisão pedagógica da coordenadoria de Ensino 
Profissional do IESP;
art. 2º a implementação e execução das atividades obedecerão aos proce-
dimentos previstos no projeto pedagógico do curso;
art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNsUP, 29 de abril de 2022
UalaME fialHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social - sEGUP
Presidente do conselho superior do iEsP

Protocolo: 793551

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1341/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da Policia Militar do Estado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no art. 52, inciso 
iv, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o disposto o art. 36, inciso i, da lei nº 6.626/04; conside-
rando o Memorando nº 150/2022 - 30ª ciPM, de 08 de abril de 2022, que 
anexa o requerimento firmado pelo SD PM RG 42109 DEUSDETE LOPES DA 
cUNHa JUNior, no qual requer o licenciamento a Pedido do serviço ativo 
da Polícia Militar do Estado do Pará (PaE Nº 2022/430209);
rEsolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o sd PM rG 42109 
dEUsdEtE loPEs da cUNHa JUNior, matrícula funcional nº 64026551.
art. 2º EXclUir o sd PM rG 42109 dEUsdEtE loPEs da cUNHa JUNior 
da folha de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de 
Pessoal da PMPa.
art. 3° determinar ao comandante da 30ª ciPM, que conforme o estabe-
lecido no artigo 104 da Portaria n° 069/2019 – GaB. cMd°, publicado no 
aditamento ao BG nº 078 – 24 de abril de 2019, que revogue a cautela do 
Equipamento Policial individual, bem como tomar as medidas cabíveis para 
recolher todo o material bélico e o respectivo documento de autorização 
para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante da 30ª ciPM, o recolhimento de sua 
cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento ao 
departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 04 de maio de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 793563

coNtrato
.

coNtrato de LocaÇÃo de iMÓVeL Nº 022/2022 – ccc/PMPa.
o Presente contrato tem por objeto a locação de imóvel para abrigar a 
sede do cPr iX, no município de aBaEtEtUBa/Pa, contrato celebrado en-
tre a Polícia Militar do Pará e o sr. adílson fonseca dos santos, rG Médico 
crM nº 004998 e cPf 184.174.342-91, tendo como sua procuradora a 
sra. raimunda telma dos santos, rG nº 174141 sEGUP/Pa, inscrita no 
cPf Nº 463.188.872-53; decorrente do PaE Nº 2021/1486578, dispensa 
de licitação Nº 001/2022 –sEcfMc/ ccc/QcG/PMPa; pelo valor total de 
r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por doze meses; data de assina-
tura: 25/04/2022; vigência: 25/04/2022 a 24/04/2023; a despesa com 
este contrato ocorrerá: Programa:1502 – segurança Pública; ação8259 
– realização de Policiamento ostensivo; Natureza da despesa 33.90.36.15 
– locação de imóveis; Plano interno: 1050008259c; fonte do recur-
so0101 (tesouro do Estado);locador: adílson fonseca dos santos; cPf 
184.174.342-91; Belém 04/05/2022; ordENador: JosÉ dilsoN MElo 
dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044.

Protocolo: 794034

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022 –secFMc/ ccc/QcG/PMPa
oBJEto: locação de imóvel para abrigar a sede do cPr iX, no município 
de aBaEtEtUBa/Pa
valor: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por doze meses
datada disPENsa dE licitaÇÃo: 25 de abril de 2022.
ProPriEtário do iMÓvEl: adílson fonseca dos santos, cPf 184.174.342-91

Protocolo: 794019

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 005/2020
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício das atribuições 
previstas no artigo 8º, inciso viii, da lei complementar Estadual nº053/06 
c/c o artigo 26 da lei nº 8.666/1993, considerando os termos do processo 
de locação de imóvel com dispensa de licitação Nº 001/2022 –sEcfMc/ 
ccc/QcG/PMPa, rEsolvE:1. ratificar, nos termos do artigo 24, inc. X, 
da lei 8.666/1993, a locação do imóvel de propriedade do adílson fonseca 
dos santos, rG Médico crM nº 004998 e cPf 184.174.342-91, situado 
na rua raimundo Pontes, nº 1840, com João Neri da costa, no município 
de abaetetuba/P, r$ 3.000,00 (três mil reais), perfazendo o valor total 
de r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para abrigar a sede do cPr iX, 
no município de abaetetuba/Pa.;2. aUtoriZaÇÃo, a realização do empe-
nho, da referida despesa;3. dEtErMiNar, a publicação deste despacho no 
prazo estabelecido por intermédio do artigo 26 da lei nº 8.666/1993;4. 
DEVOLVER, o processo ao Centro de Compras e Contratos, a fim de que 
sejam providenciadas as assinaturas do contrato e expedição da respectiva 
nota de empenho; registre-se, publique-se, e cumpra-se; Belém-Pa, 25 
de abril de 2022; JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl QoPM; 
comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 794032
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diÁria
.

Portaria Nº 2002/22/di/dF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-
Pa; destino: são sebastião da Boa vista-Pa; Período: 24 a 27/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidor: cB PM 
francisco Eder Pacheco de souza; cPf: 897.038.632-72; valor: r$886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2003/22/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Bagé-Pa; Período: 28/03 a 17/04/2022; Quantidade de 
diárias: 20 de alimentação e 20 de pousada; servidor: sGt PM Emanuel 
daniel cabral da cunha; cPf: 591.572.242-34; valor: r$7.912,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2004/22/di/dF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
salinópolis-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 10 a 12/03/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidor: cB 
PM oscar Matos lima; cPf: 997.032.382-20; valor: r$506,40. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2005/22/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
abaetetuba-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 25 a 29/04/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidor: sGt PM Marinaldo 
Pinheiro de sousa; cPf: 587.675.842-68; valor: r$1.055,04. sGt PM 
Girlanda carvalho Nunes; cPf: 726.421.652-72; valor: r$1.055,04. cB 
PM Jonas de Melo vidal; cPf: 924.702.892-20; valor: r$1.012,80. cB 
PM raimundo Junior ribeiro dos santos; cPf: 009.929.292-02; valor: 
r$1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 2006/22/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 24 a 25/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidor: tEN cEl PM afonso 
Geomarcio alves dos santos; cPf: 467.136.112-49; valor: r$316,52. sGt 
PM Joilson Magno de souza; cPf: 801.152.682-00; valor: r$263,76. cB 
PM Helder Hugo cordeiro Melo; cPf: 905.591.772-91; valor: r$253,20. 
cB PM Waina Patrik Miranda de Melo; cPf: 677.160.912-04; valor: 
r$253,20. cB PM Marlon da fonseca leão; cPf: 792.858.482-49; valor: 
r$253,20. sd PM Benedito de souza sarja Júnior; cPf: 996.074.502-30; 
valor: r$253,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2007/22/di/dF – objetivo: curso de Especialização 
Profissional- Administração de Projetos; Fundamento Legal: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: são Paulo-sP; 
Período: 24/04 a 07/05/2022; Quantidade de diárias: 13 de alimentação, 
12 de pousada e 13 indenização; servidor: tEN cEl PM Jeanderson da 
silva saraiva; cPf: 704.470.712-20; valor: r$7.339,45. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 794028

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo 
de serVidor

.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
coNVocaÇÃo Para adMissÃo de MatrÍcULa 

e iNcorPoraÇÃo reFereNte
ao editaL Nº 001/ cFP/PMPa/2016

editaL Nº 057/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 
de 04 de Maio de 2022

o Estado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior 
- cEl QoPM, torna pública a convocação do candidato abaixo relacionado, 
aprovado no cfP/PMPa/2016, para a entrega dos documentos referentes 
à habilitação para a admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, para fins de cumprimento da decisão judicial, no dia e ho-
rário previsto neste edital.
1- fáBio cÍcEro corrEia, (sUB JUdicE), Pedido Provisório de sentença, 
processo nº 0830454-98.2021.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 09 de maio de 
2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na subseção de seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (ssMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. a não apresentação dos documentos previstos no subitem 2.1 deste 
Edital, inabilitará a matrícula e incorporação e, implicará na perda do di-
reito à vaga, conforme as normas editalícias do concurso Público nº 001/
PMPa/2016, de acordo com o contido no subitem 15.3 do Edital nº 001/
cfP/PMPa, de 19 de maio de 2016.

2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utili-
zando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização 
contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo re-
lacionados, conforme estabelecido no subitem 15.2 do Edital nº 001/cfP/
PMPa, de 19 de maio 2016:
a. certidão de nascimento ou casamento;
b. documento de identidade;
c. título de eleitor e comprovante (s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d. comprovante de regularidade de situação militar (somente para os can-
didatos do sexo masculino): certificado de alistamento militar, certificado 
de dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e. Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, com respectivo 
Histórico Escolar;
f. atestado de antecedentes policiais, expedidos pela Polícia civil do (s) 
local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
g. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum Esta-
dual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
h. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar Esta-
dual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
i. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum federal 
do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
j. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar fede-
ral do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
k. cadastro de Pessoa física (cPf);
l. cartão do Pis (se o candidato for funcionário da iniciativa privada);
m. cartão do PasEP (se o candidato for servidor público ou militar);
n. três fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
o. comprovante de residência;
p. firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
q. firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo.
r. carteira Nacional de Habilitação categoria “B”.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘i’, ‘j’, ‘n’, 
‘p’ e ‘q’, que deverão ser entregues em via original, os demais documentos 
deverão ser entregues em 03 (três) cópias simples, todas acondicionadas 
em pasta de papelão ou de plástico com elástico, devendo o candidato 
apresentar os documentos originais na ocasião da entrega para fins de 
autenticação pela corporação.
3. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 793814

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°059/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar a servidora JUcElia silva dE olivEira, sGt PM rG 
16524, cPf 286.848.342-91, Mf 51638971, chefe da seção do almoxari-
fado do fasPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 2.500,00 
(dois Mil Quinhentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 2.500,00 (dois Mil 
Quinhentos reais) na 339039 (serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 05 de Maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENtil silva – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 793757
Portaria N°058/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar o servidor NilsoN cardoso BaHia rG nº15657 cPf n° 
379.851.322-87 Mf nº 512626601, aUX. adM da loJa dE fardaMENto 
do fasPM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.500,00 (Mil 
Quinhentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional pro-
gramática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 1.500,00 (Mil Quinhentos 
reais) na 339039 (serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 04 de Maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENtil silva – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 793753
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Portaria N°060/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar o servidor aloNso castilHo MÚssio, sGt PM rG 28254, 
cPf 330.720.942-68, Mf 57812641, Motorista do fasPM, a utilizar o adian-
tamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa 
de caráter eventual, na funcional programática: 08.303.1502.8277.0000; 
sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339039 (serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 04 de Maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENtil silva – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 793767
Portaria N°060/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar a servidora HEidilaNE MacHado rosa, st PM rG 
23199, cPf 410.626.802-78, Mf 5675413, auxilia do caf do fasPM - Pa, 
a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (três Mil oitocen-
tos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.800,00 (três Mil oitocentos reais) na 
339039 (serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 04 de Maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENtil silva – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 793966

diÁria
.

Portaria Nº 075/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade de realizar a condução de associados e dependentes, a fim 
de acompanha-los para exames e consultas. fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: Belém-Pa, no 
período de 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022; Quantidade de diárias: 04 
diárias de alimentação; Na categoria “B”; servidor: sGt clEYsoN da 
silva costa; cPf: 621.760.212-15, no valor: r$ 348,16. ordENador: 
raUl ZÊNio GENtil silva; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 
(ciNco) dias aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 793866
Portaria Nº 074/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: 
acompanhar o contribuinte Edilson antônio Bezerra do Nascimento, 
que segue em tratamento de saúde especializada na capital Belém/Pa. 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte 
alegre-Pa; destino: Belém-Pa, no período de 29 e 30 de abril de 2022; 
Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada; 
Na categoria “B”; servidor cB rG 37841 aldo da costa PiNto filHo; 
cPf: 876.920.232-04, no valor: r$ 379,80. ordENador: raUl ZÊNio 
GENtil silva; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 793854

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato de credeNciaMeNto N° 001/2022- FUNsaU
objeto: prestação de serviços e procedimentos odontológicos.
vigência: 05/05/2022 a 04/05/2023
fontes: 0101 (recurso do tesouro) / 0301 (recurso do tesouro – sUPE-
rávit)/ 0150 (recurso Próprio)/ 0350 (recurso Próprio – superávit)/Pro-
grama de trabalho: 06303150282770000 /Natureza de despesa: 339039
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: ortoiMPlaNtEs clÍNicas odoNtolÓGicas ltda (artE 
oral odoNtoloGia avaNÇada) – ParaGoMiNas/Pa
ordenador: lisio EdUardo caPEla HErMEs cEl QosPM rG 27235
diretor do fUNsaU.

Protocolo: 793849
coNtrato de credeNciaMeNto N° 002/2022- FUNsaU

objeto: prestação de serviços e procedimentos odontológicos.
vigência: 05/05/2022 a 04/05/2023
fontes: 0101 (recurso do tesouro) / 0301 (recurso do tesouro – sUPE-
rávit)/ 0150 (recurso Próprio)/ 0350 (recurso Próprio – superávit)/Pro-
grama de trabalho: 06303150282770000 /Natureza de despesa: 339039
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: ortoiMPlaNtEs ParaUaPEBas ltda – ortoiMPlaNtEs 
clÍNicas odoNtoloGicas
ordenador: lisio EdUardo caPEla HErMEs cEl QosPM rG 27235
diretor do fUNsaU.

Protocolo: 793851

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará rEtifica os 
registros constantes no tErMo dE HoMoloGaÇÃo referente ao Processo 
licitatório na forma Pregão Eletrônico n° 04/2022 – srP – cBMPa, publica-
do no d.o.E. n° 34.957, em 04/05/2022, protocolo n° 792994, conforme 
abaixo descrito:
onde se lê:
2) Empresa: BEllsUB coMErcio dE MatEriais EsPortivos ltda, ins-
crita no cNPJ nº 04.002.498/0001-82; Endereço: av. anchieta nº 1235, 
Bairro Jardim Nova américa, Município de são José dos campos, Estado de 
são Paulo, cEP: 12.242-280.
– itEM dE licitaÇÃo Nº 11 (lEasH Para NadadEira), tipo MENor PrE-
Ço Por itEM;

Nº iteM
Licita-

ÇÃo

Nº 
iteM 

tr
descriÇÃo Marca UNid

Qtd 
cBM-
Pa1

Qtd 
Pce-
Pa3

Qtd 
ses-
Pa4

Qtd 
to-
taL

VaLor 
UNit.

VaLor 
totaL

11 8 lEasH Para 
NadadEira

fliPPEr GUard 
– WEt drEaMs Par - - 20 80 r$ 

96,50
r$ 

7.720,00

Leia-se:
2) Empresa: BEllsUB coMErcio dE MatEriais EsPortivos ltda, ins-
crita no cNPJ nº 04.002.498/0001-82; Endereço: av. anchieta nº 1235, 
Bairro Jardim Nova américa, Município de são José dos campos, Estado de 
são Paulo, cEP: 12.242-280.
– itEM dE licitaÇÃo Nº 11 (lEasH Para NadadEira), tipo MENor PrE-
Ço Por itEM;

Nº iteM
Licita-

ÇÃo

Nº 
iteM 

tr
descriÇÃo Marca UNid

Qtd 
cBM-
Pa1

Qtd 
Pce-
Pa3

Qtd 
ses-
Pa4

Qtd 
to-
taL

VaLor 
UNit.

VaLor 
totaL

11 8 lEasH Para 
NadadEira

fliPPEr GUard 
– WEt drEaMs Par 60 - 20 80 r$ 

96,50
r$ 

7.720,00

Belém – Pa, 04 de maio de 2022.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 793499

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 119/diÁria/cedec de 04 de Maio de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: tcEl QoBM cElso dos saNtos PiQUEt 
JÚNior e sGt QBM BENiKs silva soUsa, 05 (cinco) diárias de alimenta-
ção e 04 (quatro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 2.611,26 (dois Mil, sEiscENtos E oNZE rEais E viNtE E sEis 
cENtavos), por terem seguido viagem de itaituba-Pa para o município de 
vitória do Xingu-Pa, na região de integração do Xingu e com diárias do 
grupo B, no período de 25 a 29 de abril de 2022, a serviço da coordenado-
ria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 793488



diário oficial Nº 34.959   49Quinta-feira, 05 DE MAIO DE 2022

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°154/2022-Pc/Pa.
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°97/2022.
Partes: PolÍcia civil do Estado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e o sr. roNivaldo PoNtEs dE soUZa. cPf nº 423.861.282-53.
data da assinatura: 03/05/2022.
vigência: da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais).
objeto: cUrso dE forMaÇÃo dE Policiais civis, categorias: Escrivão, 
investigador, e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-207/2020-sEPlad/PcPa, aprovado pela resolução n° 413/2021 – coN-
sUP, de 21/12/2021, docENtE das turmas iPc 01, iPc 07, iPc 08, iPc 09 
e iPc 14.
ProcEsso Nº 2022/3332311
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado (a): sr. roNivaldo PoNtEs dE soUZa.
Endereço do contratado: rod. Mário covas, n°180, condomínio lago vero-
na, bairro coqueiro, cEP 67.207-010, Belém/Pa, tel.: 98610-8288, e-mail: 
oficialpmadriano@gmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 793556

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica - 03/2022
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para rEforMa da UNidadE da PolÍcia civil No MUNicÍPio dE JacarE-
acaNGa, coNforME EsPEcificaÇÕEs tÉcNicas, PlaNilHas E ProJEtos.
tipo de licitação: Menor Preço Global.
regime de Execução: Empreitada por preço unitário
valor Máximo admissível: r$ 1.140.820,17
Entrega de Edital: www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: auditório “delegada ione coelho” da delegacia Geral 
da Policia civil/Pa.
data da abertura: 07/06/2022 - 9h.
data da visita técnica: 02 a 03/06/22 - UiP Jacareacanga/Pa
leão da costa leão Neto
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 793436

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 97/2022– Pc/Pa
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do Estado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a sr. roNivaldo PoNtEs dE soUZa, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 4232.861.282-53.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao cUrso dE forMaÇÃo dE Policiais civis, 
categorias: Escrivão, investigador, e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª Eta-
pa do concurso Público c-207/2020-sEPlad/PcPa, aprovado pela reso-
lução n° 413/2021 – coNsUP, de 21/12/2021, MoNitor das disciplinas 
arMaMENto MUNiÇÃo E tiro dEfENsivo, com carga horária total de 
200 (duzentas) horas-aula, no valor unitário de r$50,00 (cinquenta reais), 
totalizando o valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais), para as turmas iPc 
04 e iPc 08 e EPc 07, oPEraÇÕEs Policiais, com carga horária total de 
80 (oitenta) horas-aula, no valor unitário de r$50,00 (cinquenta reais), 
totalizando o valor de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), para as turmas iPc 
01 e EPc 02 e dirEÇÃo vEicUlar dEfENsiva, ofENsiva E Evasiva, 
com carga horária total de 105 (cento e trinta e cinco) horas-aula, no valor 
unitário de r$50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de r$ 5.250,00 
(cinco mil duzentos e cinquenta reais), para as turmas iPc 02, iPc 06 e iPc 
10. Que perfazem o valor total do contrato de r$ 19.250,00 (dezenove mil 
e dezentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor EstiMado: r$ 19.250,00 (dezenove mil e dezentos e cinquenta reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: função Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 
339036/339047; fonte: 0101
ordENador rEsPoNsávEl: aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 03/05/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.

Protocolo: 793560

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 97/2022-Pc/Pa para contratação do 
sr. roNivaldo PoNtEs dE soUZa.
valor: r$ 19.250,00 (dezenove mil e dezentos e cinquenta reais).
Belém/Pa, 03 de Maio de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 793565

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 298/2022-GaB/cGPc/diVersos de 25/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 445/2021-GaB/cGPc de 
10/11/2021, que apurou a conduta do servidor, r.E.r.c., mat. nº 5940504, 
conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a ausência de elementos comprobatórios da prática de 
transgressão disciplinar por parte do servidor;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 445/2021-
GaB/cGPc de 10/11/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MarcUs vENÍciUs socorro saNtos do NasciMENto
coordenador do interior, em exercício
Portaria Nº 299/2022-GaB/cGPc/diVersos de 26/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 133/2018-GaB/cGPc de 
06/06/2018, que apurou a conduta do servidor, l.M.P.s.J., mat. nº 
5332230, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa do servidor sindicado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 133/2018-
GaB/cGPc de 06/06/2018, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 300/2022-GaB/cGPc/diVersos de 26/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 33/2019-GaB/cGPc de 
04/02/2019, que apurou a fuga da presa de justiça E.r.a., conforme por-
taria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa do servidor sindicado
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 33/2019-
GaB/cGPc de 04/02/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 301/2022-GaB/cGPc/diVersos de 26/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 24/2021-GaB/cGPc de 
14/01/2021, instaurada para apurar o teor da reportagem no site G1/
Pará, onde consta denuncia de descaso por parte da autoridade Policial 
que estava de plantão na sU de são Brás, os quais teriam deixado de 
adotar providências quanto ao crime de importunação sexual ocorrido em 
11/01/2021, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a ausência de negligência;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 24/2021-
GaB/cGPc de 14/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 302/2022-GaB/cGPc/diVersos de 26/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 25/2021-GaB/cGPc de 
18/01/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face Of. 
106/20 da central de distribuição do fórum criminal, conforme portaria 
instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de provas robustas que apontem a ocor-
rência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 25/2021-
GaB/cGPc de 18/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
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ProrroGaÇÃo de coNtratos de serVidores teMPorÁrios
ÓrGÃo: PolÍcia civil do Estado do Pará
ModalidadE dE adMissÃo: contrato temporário
ato: Prorrogação de contrato
adMissÃo: 10/05/2022
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 10/05/2023
adMitidos:

MatrÍcULa NoMe carGo oBserVaÇÃo
5924109 adriaNo cEsar fraNco cardoso assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 25/2021- PcPa
5950013 alEX aUGUsto MoraEs liNs assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 07/2021- PcPa
5960099 aNa PaUla dos saNtos soUZa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 09/2021- PcPa
5960115 aNdrEa dE cassia olivEira da silva assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 12/2021- PcPa
5957613 aNNa BEatriZ cavalcaNtE NoBrEGa silva assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 30/2021- PcPa
5904262 atila saNtos rocHa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 33/2021- PcPa
5933762 BrUNa siQUEira fErrEira assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 22/2021- PcPa
5960116 carla MEiB Elias da foNsEca assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 01/2021- PcPa
57212954 carla MoNiQUE da silva fEliX soarEs assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 19/2021- PcPa
5960117 daNiEl JosE silva dE carvalHo assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 06/2021- PcPa
5960193 daNiElE da coNcEicao GaMa PEtridEs assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 45/2021- PcPa
5940804 daNiEllE sENa dE araUJo assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 46/2021- PcPa
6113158 EdiclEUZa da silva soUZa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 48/2021- PcPa
7565321 EdUardo dE aNdradE MacHado assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 03/2021- PcPa
5960194 ElaNE liMa dE Brito atHaYdE assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 43/2021- PcPa
6403806 ElcilENE dos saNtos MoNtEiro assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 27/2021- PcPa
5934256 EMaNUEllE laZaro dE araUJo silva assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 26/2021- PcPa
5329132 EstEr Maia dE liMa silva assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 15/2021- PcPa
5936000 EtiaNNE flavia ciriNo assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 29/2021- PcPa
5960195 GaBriEla cristiNa PaZ dE olivEira lUZ assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 17/2021- PcPa
57189925 isaac Paiva do aMaral assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 40/2021- PcPa
5950243 JardEl KEYWErsoN foNsEca dE araUJo MoUra assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 24/2021- PcPa
5936543 JordiNE olivEira BarBosa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 34/2021- PcPa
5952670 KarEN rodriGUEs tEiXEira assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 37/2021- PcPa
5939791 laYZa aMaNda silva da costa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 14/2021- PcPa
5940748 lUciaNa sENa araUJo assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 42/2021- PcPa
5903754 MaNUElla fErrEira riBEiro assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 23/2021- PcPa
5937236 Marcia cristiNa valE dE JEsUs assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 21/2021- PcPa
5960197 MarciNEtE Barradas alMEida assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 16/2021- PcPa
6307248 Marcos lUcidio MartiNs Batista assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 13/2021- PcPa
5960199 Maria dE fatiMa rodriGUEs da silva assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 44/2021- PcPa
5956557 MatEUs da costa rodriGUEs assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 31/2021- PcPa
5960201 NaZarE GoMEs assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 18/2021- PcPa
5941035 NilcilENE MaciEl soUsa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 11/2021- PcPa
5960202 PaUlo MatHEUs dE olivEira rodriGUEs assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 32/2021- PcPa
8002831 PEdro MEssias MENdEs sENa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 04/2021- PcPa
5939958 rafaEl da silva costa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 28/2021- PcPa
5936246 rafaEla silva olivEira assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 35/2021- PcPa
5900373 raNGEl riBEiro da silva assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 36/2021- PcPa
5924308 rUi aUGUsto corrEa JUNior assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 02/2021- PcPa
5941159 tHiaGo da crUZ MoraEs assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 08/2021- PcPa
5960203 tHiaGo loPEs costa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 39/2021- PcPa
5891357 vaNEssa ElaiNE farias dE soUsa PiMENta assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 10/2021- PcPa
5960204 victor BrUNo soUZa tavarEs assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 41/2021- PcPa
8401011 victor tHiaGo silva dE liMa assistENtE adMiNistrativo 1º termo aditivo do contrato Nº 05/2021- PcPa

ordenador: WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado- Geral da Polícia civil
ProrroGaÇÃo de coNtratos de serVidores teMPorÁrios
ÓrGÃo: PolÍcia civil do Estado do Pará
ModalidadE dE adMissÃo: contrato temporário
ato: Prorrogação de contrato
adMissÃo: 10/05/2022
tÉrMiNo dE vÍNcUlo: 10/05/2023
adMitidos:

MatrÍcULa NoMe carGo oBserVaÇÃo

57215391 aNdrEliNa Marta da silva tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica 1º termo aditivo do contrato Nº 03/2021- PcPa

5933980 aNtoNia lUcia da costa JUcá tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica 1º termo aditivo do contrato Nº 04/2021- PcPa

5918742 Marcia saNt aNa BElEZa dE soUZa tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica 1º termo aditivo do contrato Nº 02/2021- PcPa

5960205 valdilaNE do socorro dE soUZa riBEiro tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica 1º termo aditivo do contrato Nº 05/2021- PcPa

ordenador: WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado- Geral da Polícia civil

Protocolo: 793755
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Portaria Nº 303/2022-GaB/cGPc/diVersos de 26/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 4/2020-GaB/cGPc de 13/01/2020, 
que apurou as circunstâncias do furto, em tese, da arma de fogo, tipo 
Pistola, .40sW, série: sZH84184, Pat.: 18692, conforme portaria ins-
tauradora;
coNsidEraNdo: a ausência de dolo ou culpa por parte do servidor;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 4/2020-
GaB/cGPc de 13/01/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações, devendo ser providenciada 
a baixa da cautela da arma de fogo em nome do servidor M.v.c.f., mat. 
nº 57233592.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 304/2022-GaB/cGPc/diVersos de 26/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 475/2020-GaB/cGPc de 
01/12/2020, que apurou a conduta do servidor, E.P.M., mat. nº 5280109, 
conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: que o servidor sindicado agiu conforme suas atribuições 
e os ditames legais;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 475/2020-
GaB/cGPc de 01/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 306/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 253/2020-GaB/cGPc de 
27/07/2020, que apurou a denúncia do perito criminal a.r.Q.s., conforme 
portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a ausência de elementos comprobatórios da prática de 
transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 253/2020-
GaB/cGPc de 27/07/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 307/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 17/2021-GaB/cGPc de 
08/01/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face os 
autos de infrações nºs ra00835842 e ra00878762, conforme portaria ins-
tauradora;
coNsidEraNdo: inexistência de provas veementes que caracterizam a 
ocorrência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 17/2021-
GaB/cGPc de 08/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 308/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 93/2020-GaB/cGPc de 
05/03/2020, que apurou a conduta do servidor, a.P.s., mat. nº 5877008, 
conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a ausências de provas que apontem, de forma inequívo-
ca, à prática de conduta que caracterize transgressão;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 93/2020-
GaB/cGPc de 05/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MarcUs vENÍciUs socorro saNtos do NasciMENto
coordenador do interior, em exercício
Portaria Nº 309/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 264/2020-GaB/cGPc de 
05/08/2020, que apurou a conduta do servidor, s.l.P.a., mat. nº 57233656 
e v.c.v., Mat. nº 57217744, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 264/2020-
GaB/cGPc de 05/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MarcUs vENÍciUs socorro saNtos do NasciMENto
coordenador do interior, em exercício
Portaria Nº 310/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 318/2020-GaB/cGPc de 
18/09/2020, que apurou a conduta do servidor, s.a.o.s., mat. nº 5859166, 
conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 318/2020-

GaB/cGPc de 18/09/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MarcUs vENÍciUs socorro saNtos do NasciMENto
coordenador do interior, em exercício
Portaria Nº 311/2022-GaB/cGPc/diVersos de 29/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 28/2021-GaB/cGPc de 
19/01/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
auto de infração nº rv00705478, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de provas veementes que caracterizem a 
ocorrência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 28/2021-
GaB/cGPc de 19/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 312/2022-GaB/cGPc/diVersos de 29/04/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 16/2020-GaB/cGPc de 
17/01/2020, que apurou a conduta do servidor, r.f.l., mat. nº 57188113, 
conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a ausência de elementos comprobatórios da prática de 
transgressão disciplinar por parte do servidor;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 16/2020-
GaB/cGPc de 17/01/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MarcUs vENÍciUs socorro saNtos do NasciMENto
coordenador do interior, em exercício

Protocolo: 793874

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 114/ 2022
JosÉ clEitoN MaMadE sErrÃo
MatrÍcUla: 5955596
carGo: Motorista
MaX JoNatas costa da silva
MatrÍcUla: 5955607/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caPitÃo PoÇo - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 10/01/2022
oBJEtivo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 793472

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1637/2022-dG/cGP, de 03 de maio de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo, a solicitação da coordenadoria do Núcleo das cirE-
traN’s, através do Memº 196/2022-cNcir, de 02/05/2022, no Processo 
nº 2022/529316,
r E s o l v E:
dEsiGNar os servidores abaixo relacionados, como integrantes da comis-
são de Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dEtraN/Pa, 
publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, para desenvolverem as ativida-
des de Examinador de trânsito, na cirEtraN “a” de redenção, no período 
de 05/05/2022 a 01/11/2023.

NoMe carGo MatrÍcULa
valdir de sousa Moura Júnior Motorista 57189512/1

Nelson Jair costa de Brito vistoriador 54191585/3
João Hermes corrêa soares aUXiliar adM 3266397/1
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os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 05/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 1636/2022-dG/cGP, de 03 de maio de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do despacho às fls. 31, de 
02/05/2022, e demais despachos no Processo 2021/745658,
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora aNdrÉa saNtaNa dE olivEira, auxiliar de trânsi-
to, matrícula 57175929/1, para proceder à fiscalização e acompanhamento 
da execução do objeto do Termo de Cessão de Uso nº 001/2022, firmado 
entre este departamento e a fUNdaÇÃo ParáPaZ, bem como, dos res-
pectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modi-
ficações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços 
conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 1635/2022-dG/cGP, de 03 de maio de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando 136/2022-Gcc, de 
29/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/518572,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 013/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa IMPRENSA 
oficial do Estado – ioEPa, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
titUlar:
Nazaré de fátima Matos oliveira, matrícula 3156630/1;
sUPlENtE:
lEila lÚcia Matos do valE, matrícula 2010135/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 22/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 1634/2022-dG/cGP, de 03 de maio de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando 135/2022-Gcc, de 
27/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/505773,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 031/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa DISPROL, 
distriBUidora dE ProdUtos EirElli, bem como, dos respectivos termos 
aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contri-
buam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
titUlar:
Paulo silva dos santos, matrícula 57194033/1;
sUPlENtE:
oZiNaldo do NasciMENto aZUlaY, matrícula 3266249/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Protocolo: 793618
Portaria Nº 1642/2022-dG/cGP, de 04/05/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do termo de opção de lotação junto a este departamento,
r E s o l v E:
lotar o servidor Jair Kaio olivEira carMo, ocupante do cargo de 
agente de fiscalização de trânsito, matrícula 57232648/2, na cirEtraN 
“A” de Marabá, obedecido à ordem de classificação no Concurso C-177 e 
a assinatura do termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 25/05/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 1641/2022-dG/cGP, de 04/05/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do termo de opção de lotação junto a este departamento,
r E s o l v E:
lotar o servidor JosÉ lEaNdro cEciM PiNto, ocupante do cargo de 
agente de fiscalização de trânsito, matrícula 5964208/1, na cirEtraN 
“A” de Marabá, obedecido à ordem de classificação no Concurso C-177 e 
a assinatura do termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 793841

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os elementos de instrução constante dos autos relativos ao 
processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2021, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de limpeza, higienização, desinfecção, conservação predial e jardinagem 
com fornecimento de mão de obra, equipamentos de proteção individual 
e coletiva, uniformes e materiais necessários para execução dos serviços 
nas áreas internas e externas da sede dEtraN, Postos de serviços e ci-
rEtraNs do Estado do Pará, decorrente do processo administrativo nº 
2020/780585.
Considerando a decisão proferida pela Pregoeira Oficial, bem como Pare-
cer técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno, concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual nº 
534/2020 e demais normativas vigentes.
rEsolvo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 12/2021, 
do tipo menor preço global por item, à empresa KaPa caPital facilitiEs 
ltda, cNPJ nº 13.279.768/0001-98, vencedora do item 1 com o valor to-
tal de r$ 11.099.973,60 (onze milhões, noventa e nove mil, novecentos e 
setenta e três reais e sessenta centavos).
Belém (Pa), 03 de maio de 2022.
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUZa coElHo
diretora Geral
dEtraN/Pa

Protocolo: 793441

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1613/2022-daF/cGP, de 03 de maio de 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 2022/532797;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora aN-
drÉa fErNaNda BarBosa da silva, matrícula nº 57194764/5, Gerente, 
lotada na diretoria administrativa e financeira.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas even-
tuais e emergenciais.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-4.000,00
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.
Para aplicação: 30 dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 1545/2022-daF/cgp, de 28 de abril de 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 2022/456360;
r E s o l v E :
aUtoriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de abaetetuba – 25 e 28/04/2022, Mãe do rio – 29/04 
à 04/05/2022, Paragominas/Belém – 05/05 à 10/05/2022, a fim de sub-
sidiar alimentação e hospedagem para realização de estudo e viabilidade 
da clinica.

nome matricula

Márcio fonseca da silva 57193191 /4

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1566/2022-daF/cgp, de 29 de abril de 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 2022/496604;
r E s o l v E :
aUtoriZar o pagamento de uma e meia (01 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Mocajubá no período de 06 e 07/05/2022, fim de 
acompanhar a equipe de itinerante de cNH.



diário oficial Nº 34.959   53Quinta-feira, 05 DE MAIO DE 2022

nome matricula

verena da silva araújo 5945660 /2

inácio leite Gorayeb 5964537 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1563/2022-daF/cgp, de 29 de abril de 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 2022/500423;
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 Belém para os municípios de sÃo fÉliX do XiNGU – 09/05 
à 12/05/2022, tUcUMÃ – 13/05 à 15/05/2022, XiNGUara – 16/05 à 
18/05/2022, rEdENÇÃo – 19/05 à 23/05/2022, florEsta do araGUaia 
– 24/05 à 26/05/2022, rio Maria – 27/05 à 28/05/2022, MaraBá/BE-
LÉM– 29/05 à 03/06/2022, a fim de compor a equipe de vistoria predial/
pedagógca à realizar os serviços de credenciamento.

nome matricula
cristovão repolho vieira 57195077 /1

luisa lobato da silva 57198055 /1
olga santos tôrres de assis 3263592 /1
Maria lucieire Miranda lima 3266923 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 793738
Portaria Nº 1554/2022-daF/cgp, de 29/04/2022
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 2022/462919;
r E s o l v E :
aUtoriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de redenção no período de 03 à 18/05/2022, a 
fim de realizar serviços de reparos em geral e ointura geral da CIRETRAN 
no referido municipio.

nome matricula
José Enéas Magno Monteiro 3263959 /1

Paulo Prestes campos 3261468 /1
amiraldo corrêa seabra Júnior 54194721/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 793455
Portaria Nº 1556/2022-daF/cgp, de 29/04/2022
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 2022/489090;
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 Muni-
cípio de Belém para os municípios de BarcarENa – 04/05 à 07/05/2022, 
aBaEtEtUBa – 08/05 à 11/05/2022, MaraBá – 12/05 à 16/05/2022, 
ParaUaPEBas – 17/05 à 20/05/2022, sÃo fÉliX do XiNGU – 20/05 à 
23/05/2022, rEdENÇÃo – 24/05 à 28/05/2022, coNcEiÇÃo do ara-
GUAIA/BELÉM – 29/05 à 02/06/2022, a fim de realizar levantamento das 
condições dos veículos em disposição das referidas cirEtraN’s.

nome matricula

Maria leny ferreira de sousa 57175305 /2

ademir Braga da silva 3265420/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1567/2022-daF/cgp, de 29/04/2022
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 2022/496918;
r E s o l v E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de dom Eliseu – 09 à 13/05/2022, Ulianópolis – 
14 à 18/05/2022, Paragominas – 19 à 24/05/2022, rondon do Pará – 25 à 
29/05/2022, Ipixina do Pará/Belém – 30/05 à 05/06/2022 , fim de realizar 
fiscalização semestral dos veículos cedidos para as prefeituras municipais 
e solicitação de documentação pendêntes para renovação do tempo de 
cessão de uso de bem móvel nos referidos municipios.

nome matricula
Helton victor Pantoja da costa 5893826 /1
Murilo avanir da silva frança 57191860 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 793531

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1616/2022-daF/cGP, de 03 de maio de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E s o l v E:
coNcEdEr os servidores abaixo relacionados, lotados neste departamento 
de trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de JUNHo/2022, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação
aldENora dE JEsUs QUEiroZ 3264858/1 11.06.2021/2022 15.06 a 14.07.2022 dHcrv/GPav

osvaldo Batista dE olivEira JUNior 57194796 /2 21.07.2019/2020 01.06 a 30.06.2022 dto/coft/Goftc
victor JoHNatHaN dE soUZa QUEiroZ 54194854 /2 01.06.2020/2021 06.06 a 05.07.2022 dHcrv/crv/Gcdrv

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 1615/2022-daF/cGP, de 03 de maio de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria dE fátiMa rodriGUEs cHavEs, assisten-
te de trânsito, matrícula 55588482 /1, lotada na coordenadoria do con-
sultivo, trinta (30) dias de fÉrias, no período de 30.05 a 28.06.2022, 
referentes ao exercício 02.05.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 30/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 793853

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1160/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 04 de Maio de 2022.
Nome: PEdro corrEa GoMEs, Matrícula nº 8400657/1; 
cargo: Motorista.
assunto: licença Nojo.
Período: 22/04/2022 a 29/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 793735
Portaria N°1159/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 04 de maio de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - dEsiGNar (o) a servidor (a) ilKE EMErsoN BaltaZar liMa, 
matrícula funcional n° 5953997/1, para exercer a
Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lota-
ção no centro de recuperação Penitenciário do Pará v
– crPP v, em substituição ao servidor aNtoNio WaGNEr carvalHo dE 
sá, matrícula funcional n° 5954203/1, em virtude de transferência para 
outra Unidade Penitenciária, a contar de 28 de abril 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 793893
Portaria N° 139/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 03 de maio de 2022.
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rEsolvE:
art. 1º - designar o servidor MarcElo NaZarEtH loBato - Matrícula 
Funcional nº 5919509 como fiscal titular e o servidor FABIANO LUIS DE 
SOUSA RAMOS - Matrícula Funcional nº 5940850, como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 043/2022/sEaP, celebrado entre a empresa 
coMPaNHia BrasilEira dE cartUcHos e a sEcrEtaria dE Estado dE 
adMiNistraÇÃo PENitENciaria – sEaP.
Para aquisição de cartUcHos para atender as necessidades desta secre-
taria de Estado de administração Penitenciária – sEaP nas atividades de 
serviço diário operacional, ações de ensino qualificativo/educação conti-
nuada e suporte logístico aos alunos do curso de formação do concurso 
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(C-208), de acordo com as quantidades e especificações contidas no Termo 
de referência e proposta da contratada, que são partes integrantes deste 
contrato.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
saMUElsoN Yoiti iGaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 793879
Portaria Nº 1161/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 04 de Maio de 2022.
Nome: alEXaNdrE iGor soUZa MacHado, Matrícula nº 5943038/1; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 14/04/2022 a 03/05/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 793948
Portaria Nº 1148/22/dGP/seaP, de 02/05/22
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.sEaP, de 
08/06/2021.
rEsolvE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período conforme informações abaixo:
Nº; NoME; MatrÍcUla; EXErcÍcio; GoZo
1; adailtoN Barros PErEira; 5831270; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 2; 
adalBErto JorGE da silva Barros JUNior; 5953866; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 3; adaMir caMPos rodriGUEs JUNior; 5952434; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 4; adElaidE fErNaNda da silva Bra-
Ga; 5889876; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 5; adriaNa aNJos aYrEs; 
57216565; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 6; adriaNa do socorro WaN-
ZElEr dos saNtos; 5893459; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 7; adriaNo 
JosE E cUNHa tEiXEira; 5905634; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 8; aiNa 
costa rodriGUEs; 57217039; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 9; alBa 
cElia da silva; 57174801; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 10; alcY Nas-
ciMENto filHo; 54188669; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 11; alEssaN-
dra BEltrao cEZar; 57216524; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 12; alYNE 
dE olivEira soUsa; 5952350; 2021; 20.06.22 a 19.07.22 / 13; aNa 
MarlUcE da silva tEiXEira; 5050430; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
14; aNa PaUla PirEs GoMEs; 54193429; 2021; 22.06.22 a 21.07.22 / 
15; aNa virGiNia MoUra dE MEsQUita; 5415470; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 16; aNdErsoN WaGNEr dE olivEira carvalHo; 5909876; 
2021; 20.06.22 a 19.07.22 / 17; aNdrEia dE JEsUs saNtaNa PaNtoJa; 
5952536; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 18; aNdrEZa da costa saNtaNa; 
5952945; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 19; aNdrEZZa cUNHa da silva ; 
57191189; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 20; aNissa fErrEira BEZErra; 
5953962; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 21; aNtoNio carlos PErEira 
aNtUNEs; 5116961; 2022; 05.06.22 a 04.07.22 / 22; aNtoNio carlos 
soUZa GoMEs; 57216583; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 23; aNtoNio 
carlos viEria QUEiroZ; 54180136; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 24; 
aNtoNio claUdio NErY GoMEs; 5898359; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
25; aNtoNio coNcEiÇÃo MacHado filHo; 5954373; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 26; aNtoNio dE JEsUs GaviNHo da silva; 5272670; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 27; aNtoNio rodriGUEs da crUZ; 5133793; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 28; aQUila dE soUZa saNtos; 5937524; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 29; arlE costa viEira; 5953262; 2021; 
01.06.22 a 30.06.22 / 30; arNaldiNo da silva riBEiro; 54192721; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 31; artHUr BErNardEs corrEa rodri-
GUEs; 8000086; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 32; BENEdito dE aMoriM 
caldas; 55588993; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 33; BENiclEo farias 
daNtas; 54197102; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 34; carlos HENriQUE 
MoUra silva; 6403293; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 35; carlos HEN-
riQUE NovaEs MaUEs; 57196346; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 36; cas-
siaNo aMaral dE olivEira; 6403348; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 37; 
cassio sEPUrdio da silva; 5954097; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 38;
caYo rodolfo dE vascoNcElos soUZa; 5917119; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 39; cElsoN roBErto dos saNtos olivEira; 5892169; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 40; cEsar aUGUsto silva dE alMEida; 
57211746; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 41; cHarlEs aNdradE sEvEri-
No; 54188786; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 42; cHarlEs aNdrE Bar-
Bosa PErEira; 57202221; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 43; claUdio 
alvEs dE alMEida; 5923381; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 44; clEBEr 
fErNaNdEs sacraMENto; 5908927; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 45; 
clEitoN MUNiZ dos saNtos; 5950104; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 46; 
cristiaNE EllEN dias fiGUEirEdo PortEla; 8046464; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 47; cristiaNo lUiZ PiMENtEl rodriGUEs; 57230533; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 48; dalcidio aNtoNio PoNtEs da silva 
; 54188646; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 49; daNdara MarQUEs dE 
lEMos; 5945322; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 50; daNiEl Barros so-
BriNHo; 5957737; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 51; daNiEl fErrEira 
corrEa; 6403791; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 52; daNiEl lEal sErra 
tEiXEira; 57174824; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 53; daNiEl raiMUN-
do dos saNtos; 5954218; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 54; daNiEl 
soUsa dE soUsa; 5954207; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 55; daNiEl-
lE cristiNNE liMa da silva; 5920777; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 
56; darcilENE GoNcalvEs sirQUEira; 57191918; 2021; 01.06.22 a 
30.06.22 / 57; darcilENE olivEira NEvEs; 5614368; 2022; 01.06.22 

a 30.06.22 / 58; dartaGNaN araUJo liMa; 57231264; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 59; dENNEr GUstavo PErEira farias; 6403455; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 60; dEUsdEditH olivEira dos saNtos NEto; 
5725712; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 61; diaNa silvia dE soUZa 
PErEZ; 54188638; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 62; diEGo Morais dE 
araUJo; 5954354; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 63; doMiNGos fEr-
rEira dias filHo; 5931405; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 64; EdilEa 
GoMEs PErEira; 54181637; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 65; EdiNEl-
soN MoraEs dE fiGUEirEdo; 5898661; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 66; 
EdMilsoN da crUZ silva; 5152461; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 67;
EdMilsoN viaNa PrEstEs JUNior; 8000091; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 68; Elcio lUiZ fErrEira da silva; 5798418; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 69; Elias iNGlEs dos saNtos; 5946980; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 70; EliEl fErrEira claUdio; 5939019; 2022; 01.06.22 a
30.06.22 / 71; EliEtE cordEiro dE liMa; 57231864; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 72; EliNaldo vital GoMEs; 5905875; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 73; Elvis carlos MoraEs PiNHEiro; 80015464; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 74; EMaNUEl BarBosa da silva; 57213712; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 75; EMErsoN dorciNio dE olivEira; 
5953948; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 76; EricK BrUNo MoNtEiro 
costa; 5952796; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 77; EriKa Patricia da 
silva silva; 5954612; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 78; EstEvao dos 
saNtos MacHado; 5947493; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 79; Eva Ma-
ria PErEira rodriGUEs; 57217072; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 80; 
faBio daMascENo QUadros; 5954344; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 81; 
faBio lUiZ silva PErEira; 5952483; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 82; 
fErNaNdo MiraNda alBarado; 5954361; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
83; fErNaNdo Passos MacEdo; 5954370; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 /
84; fErNaNdo soUto Batista; 54188625; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
85; flavia rodriGUEs PErEira; 5940757; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
86; fraNcilEi NoNato caMarao cardoso; 5726050; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 87; fraNciNEtE GoMEs farias; 54196272; 2022; 01.06.22 a
30.06.22 / 88; fraNcisco aUrElio siQUEira GoNÇalvEs; 5939116; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 89; fraNcisco das cHaGas dE soUsa 
MENdEs; 5953956; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 90; fraNcisco JosE 
NasciMENto da costa; 57213568; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 91; 
GENiErBErtH coElHo loPEs; 80015615; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
92; GEraldo dE soUsa MENdEs; 5954062; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
93; GErcilENE rEBElo diNEllY; 54196364; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
94; GilBErto dias dE Paiva; 5372950; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 95; 
GilENo riBEiro carNEiro; 5940670; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 96; 
GooldY MElrY soUZa alBErto; 5905619; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 97; GUstavo dE sa fraNco; 54188814; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
98; HarlEY dE JEsUs soUsa; 54188720; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
99; HElcio castro dos saNtos; 5954266; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 100; HElio coNcEicao dos saNtos tEiXEira; 5830672; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 101; HElisoN Portal da crUZ; 6403839; 2022;
01.06.22 a 30.06.22 / 102; HENriQUE lUciaNo GoMEs Brito; 5942030; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 103; HErloN dE soUZa frEitas; 5917147; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 104; idENilZa viaNa cardoso; 57217188; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 105; iGor tHoMas saNtos do carMo; 
6403391; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 106; iraildoN dE JEsUs araUJo; 
5954823; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 107; irENo da crUZ E silva; 
5855772; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 108; ivaN soarEs PiMENtEl fi-
lHo; 54180164; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 109; ivaNEtE MoNtEi-
ro MartiNs; 5926124; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 110; JaMEs dos 
saNtos soUsa; 6403449; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 111; JaNilsoN 
tavarEs MoraEs; 5898078; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 112; JarBas
NErY JUNior; 54188947; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 113; JEMErsoN 
Willis alvEs da costa; 57217111; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 114; JE-
rsoN Baia dE liMa; 5953898; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 115; JHEYMi-
soN soUZa siQUEira; 5942016; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 116; Joao 
BaPtista coElHo MartiNs; 5893518; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 117; 
Joao Batista cardoso; 5893418; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 118; 
Joao Batista silva GatiNHo; 5898351; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
119; Joao Bosco MElo cardoso; 8400682; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 120; Joao carvalHo dE MElo; 5953935; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
121; Joao HUMBErto alMEida dos saNtos; 5953933; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 122; Joao Marcos soUsa da silva JUNior; 57231002; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 123; Joao victor dE araUJo dioMEdEs; 
6403352; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 124; JociNEidE rodriGUEs soU-
Za; 54196444; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 125; JoEl alvEs BatalHa; 
5769655; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 126; JoElBEr aNGElo WaNZElEr 
dE olivEira; 5957835; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 127; JoElMir da 
silva alMEida; 5954000; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 128; JoHN cris-
tiaN saNtiaGo soarEs; 57217165; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 129; 
JoicilENE da silva soUsa; 5954652; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 130;
JoNas PEssoa NEto; 5414407; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 131; JorGE 
lUis PErEira da silva; 5952354; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 132; Jor-
GE NaZarENo araUJo dos rEis; 5763053; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 133; JosE acacio NEri rodriGUEs; 57217278; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 134; JosE aMadEU lEitE crUZ; 57211786; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 135; JosE carlos alBUQUErQUE frEirE; 57174587; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 136; JosE dE soUsa PortEla; 5954357; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 137; JosE fraNcisco fraNca olivEira; 
5953996; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 138; JosE MaUro soarEs lEao; 
5954006; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 139; JosE raiMUNdo olivEira 
dE soUZa; 57217274; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 140; JosE rENato 
alENcar farias; 54185281; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 141; JosE 
riBaMar Barata dE soUsa; 57209708; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 
142; JosE ricardo cordEiro GoNÇalvEs; 57211552; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 143; JosE WilsoN coElHo JUNior; 54196478; 2022; 
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01.06.22 a 30.06.22 / 144; JosE WiltoN dos saNtos; 5954034; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 145; JosEtE PiNHEiro saNcHEs; 5898653; 2022; 
20.06.22 a 19.07.22 / 146; JosiNEi silva da silva; 57210025; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 147; JUaN fEliPE dE olivEira lEdo; 5889052; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 148; JUciElio PiNHEiro dias; 5830850; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 149; JUlio cEsar MartiNs foNsEca; 
5954040; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 150; JUvENcio dE soUZa saM-
Paio; 57211911; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 151; KariN lUcia dE 
frEitas MoNtEiro; 54181884; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 152; Kari-
Na MoNtEiro GoNcalvEs; 5900682; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 153; 
KEila NorMElia soUsa sodrE; 54196481; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
154; KlaYsoN PiNto GoNÇalvEs; 54197011; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 155; laEcio GoMEs da silva; 5942283; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
156; larissa BEltrao rEZENdE; 57216981; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 157; laZaro sENa da silva; 5909887; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 
158; lEaNdro cardoso dias; 5957703; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 
159; lENNoN lUiZ frEitas liMa; 5941262; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 160; lia da rocHa dE Brito; 54188660; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 161; lidiaNY corrEa sErrao; 5890480; 2022; 03.06.22 a 02.07.22 / 
162; lilia NaZarE NasciMENto MoNtEiro valdEZ; 57214090; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 163; liliaNa dE NaZarE silva dE aNdradE; 
5615119; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 164; lUcas EMiQUElY MarQUEs; 
5950078; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 165; lUcia aNtoNia soarEs BE-
lEM; 5860474; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 166; lUciaNo silva dos 
saNtos; 5954131; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 167; lUcilENE rodri-
GUEs dE aBrEU; 5952411; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 168; lUcival-
do MartiNs GoMEs; 43338; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 169; lUis 
aUGUsto liMa olivEira; 5816866; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 170; 
lUis carlos traNQUEira silva; 5934499; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 171; lUis claUdio araUJo dE olivEira; 5941808; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 172; lUiZ GUilHErME BarrEto dos saNtos; 54188205; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 173; MaciEl dE aBrEU saNtos; 5953843; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 174; MaGNo fErrEira silva; 6403707; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 175; MaNoEl coNcEiÇÃo dE carvalHo; 
80015600; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 176; MaNoEl cordEiro filHo; 
5952328; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 177; MaNoEl dE sarGEs Mar-
tiNs; 5830877; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 178; MaNoEl NaHUM dos 
saNtos; 54180731; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 179; MaNoEl olivEi-
ra saNtis; 5738946; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 180; MaNoEl PaUlo 
Barradas MartiNs; 54196345; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 181; Mar-
cEla alvEs tostEs MoNtENEGro dUartE; 54189554; 2021; 20.06.22 
a 19.07.22 / 182; MarcElo aUGUsto dE soUZa liMa; 5947887; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 183; MarcElo lENo da crUZ saNcHEs; 
5895675; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 184; MarcElo PiNHo MoNtEi-
ro; 5935829; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 185; MarcElo sErGio GENU 
liMa; 5417643; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 186; Marcia dE carvalHo 
alvEs; 5906962; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 187; Marcia do socor-
ro PaNtoJa Matos MENdoNca; 5957641; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
188; Marcio GUilHErME carrEra da costa; 8400428; 2021; 01.06.22 
a 30.06.22 / 189; Marcio JosE dos saNtos MoUra; 5936757; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 190; Marcio MartiNs dE soUZa; 57216998; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 191; Marco aNtoNio sErrao PiNHEiro; 
54196384; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 192; Marcos Eric sErrao 
PUrEZa; 5797845; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 193; MarcUs aNdrE 
MaGalHaEs coNcEiÇÃo; 5954315; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 194; 
MarcUs vENicios liMa saNtos; 5954820; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
195; MarGarEtE silva da silva; 57210856; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 196; Maria coNcEiÇÃo PErEira corrEa; 5939003; 2021; 01.06.22 a 
30.06.22 / 197; Maria da coNcEiÇÃo costa GoMEs; 5291003; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 198; Maria ilZaNEi GoEs NoGUEira; 5952492; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 199; Maria irisvaNia salEs fiGUEirEdo;
5957870; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 200; Maria JaciEtE BEZErra 
loPEs; 5595240; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 201; Maria JosE faro 
Barros; 5952947; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 202; Maria lUcia da 
silva viEira; 5769701; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 203; Maria Ma-
dalENa NEvEs fraNca; 80015634; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 204; 
Maria raQUEl caNtao GoMEs; 54196419; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
205; MariNa GaBriEllE fraNÇa MoraEs; 5952435; 2021; 01.06.22 a
30.06.22 / 206; Mario sErGio dE olivEira; 5954404; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 207; Mario sErGio soarEs lEao; 5954392; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 208; MaUricio da silva MartiNs JUNior; 6403386; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 209; MaYara MoUra dos saNtos; 5952313; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 210; MiGUEl Basilio alMEida filHo; 
54188515; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 211; MiGUEl raiMUNdo Mo-
rEira da rosa; 8083967; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 212; MiriaN dE
soUZa Barroso; 5954433; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 213; Mirla-
NE da silva EMiM; 5953017; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 214; Moa-
cir fErrEira viaNa JUNior; 5942360; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 
215; MoNica cristiNa da silva PErEira; 54196527; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 216; MoNica sUElY riBEiro vEloso; 57201037; 2021; 
01.06.22 a 30.06.22 / 217; MoNiQUE dE MElo coElHo; 5938182; 2021; 
01.06.22 a 30.06.22 / 218; Natalia NoElY silva da silva; 5952425; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 219; Natalia sEMiraMis saNtos da coN-
cEiÇÃo; 5954408; 2022; 15.06.22 a 14.07.22 / 220; NataNiEl da costa 
alvEs; 5950061; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 221; NElis araUJo Go-
MEs; 5952722; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 222; NiltoN assUNÇao da 
silva; 5769680; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 223; NoElY do socorro 
salUstiaNo dos saNtos; 57228309; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 224; 
NUBia dE NaZarE cardoso dE soUsa; 54180145; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 225; odilsoN loPEs BorBa; 54181440; 2021; 01.06.22 a 

30.06.22 / 226; orivaldo loPEs MENEsEs; 5797772; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 227; orlaNdo WaldEZ dos saNtos GoMEs; 54181751; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 228; Patricia dUartE dE Matos; 5952427; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 229; Patricia QUEiroZ alEXaNdrE fra-
Zao; 5918145; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 230; PaUlo dE tarso PiNto 
GodiNHo; 5725615; 2022; 05.06.22 a 04.07.22 / 231; PaUlo fEliPE 
MarQUEs frEitas; 5949958; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 232; PaUlo 
HENriQUE silva lira; 5949966; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 233; PaU-
lo loEstE liMa araUJo; 5937782; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 234; 
PaUlo sErGio dE aMoriM Gaia; 5769779; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 /
235; PEdro daMiao coElHo MoNtEiro; 5769787; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 236; PEdro JardEl aNJos soUsa; 5909002; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 237; Priscila silva NEvEs; 5953857; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 238; rafaEl MoNtENEGro dE alMEida saNtos; 5926469; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 239; rafaEla dE MENEZEs tiNoco; 
5954654; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 240; raiaNE dE fatiMa olivEi-
ra dos saNtos; 5946482; 2022; 03.06.22 a 02.07.22 / 241; raiMUN-
da ElaNE iPiraNGa carrEra soltENEs; 5954658; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 242; raiMUNdo Elcio da silva BENtEs; 57221128; 2021; 
01.06.22 a 30.06.22 / 243; raiMUNdo saNdErsoN Brito BEZErra; 
54180937; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 244; raQUEl MoNtEiro dE Mi-
raNda; 57220114; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 245; raWlisoN Hill 
saNtos da silva; 5952542; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 246; rEiNal-
do cEsar BarrEto GoNÇalvEs; 54185279; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 247; ricardo valErio dE soUZa JUNior; 5953986; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 248; rivaNildo soUZa liMa; 57192420; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 249; rodolfo riBEiro dE aZEvEdo; 5726107; 2022; 
05.06.22 a 04.07.22 / 250; rodriGo cristiNao da silva; 6403339; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 251; rodriGo tEiXEira MartiNs; 5954815; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 252; roNaldo alEiXo; 57214069; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 253; roNaldo HENriQUE BotElHo da silva; 
5414113; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 254; roNY dE NaZarE fErNaN-
dEs aviZ; 5954247; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 255; rosaNGEla Ma-
ria da silva; 5071976; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 256; rosiNEtE 
sErra raBElo; 5797918; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 257; rosivaldo 
fErNaNdo coNcEiÇÃo da silva; 5939024; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 258; rosivaldo KlEBEr NasciMENto dos saNtos; 5898648; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 / 259; rUdHErU silva do NasciMENto; 6403760; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 260; rUi davi alcaNtara da cHaGas; 
8001541; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 261; rUi dias MartiNs; 5850800; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 262; saMUEl NasciMENto BEZErra; 
57207482; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 263; saNdriaNE dos saNtos 
silva; 5937558; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 264; saNdro alvEs Mar-
QUEs; 54194038; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 265; sErGio BaltaZar 
Mota; 5954243; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 266; sHEila rEGiNa BEN-
tEs MorEira dias; 57216579; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 267; sHEYs-
soN coElHo NUNEs; 5950160; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 268; sid-
clEia BarBosa tavarEs; 57211874; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 269; 
silas silva faria; 5950162; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 270; silio 
lUcENa da silva; 5954380; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 271; silvaNEi 
MoraEs tEiXEira; 57209829; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 272; silvia 
raiaNY lEal dE soUZa; 5957823; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 273; sil-
via roBErta valENtE olivEira; 57207302; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 274; silvio roBErto alvEs dE liMa; 57213781; 2022; 15.06.22 a 
14.07.22 / 275; siMoNE rEGiNa fErNaNdEs GoNÇalvEs; 57217132; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 276; sirlENE da crUZ NEvEs BorGEs; 
5953283; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 277; sUElEM dE soUsa alcaNta-
ra; 5947502; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 278; sUElEN dE PaUla MEN-
doNÇa BaNHos; 54188731; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 279; tarcisio 
Morais da costa; 5782180; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 280; tatiaNE 
fErrEira dE soUZa; 5954056; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 281; tHais
vitoria MorEira dE soUsa; 80015486; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 282; tHiaGo alEXaNdrE dos saNtos tEiXEira; 5950161; 2021; 
01.06.22 a 30.06.22 / 283; tHiaGo dE aZEvEdo foNtENEllE; 5950163; 
2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 284; tHiaGo WElliNGtoN aroUcHE Mar-
tiNs; 5954364; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 285; tiaGo aMaNcio 
BEZErra aBrEU; 80015468; 2021; 20.06.22 a 19.07.22 / 286; tia-
Go dE olivEira faro; 57212850; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 287; 
valdEir araUJo rodriGUEs; 54196451; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 288; valdEMir rodriGUEs caldas; 5725585; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 289; valdilENo carvalHo PiNto; 5954559; 2022; 01.06.22 
a 30.06.22 / 290; valMir rodriGUEs PiMENtEl; 5933572; 2021; 
01.06.22 a 30.06.22 / 291; vEra Priscila da cUNHa Bordo; 5953872; 
2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 292; vitor Barros dos saNtos NEto; 
5947511; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 293; WaGNEr GoUvEa dE araU-
Jo; 57206492; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 294; WaldErcY sENa dos 
saNtos; 5952388; 2021; 01.06.22 a 30.06.22 / 295; WaldiNEY viEira 
dE Brito; 57217267; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 296; WallacE loPEs 
BorGEs; 54180147; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 297; WaNda liMa dos
saNtos; 5722357; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 298; WaNia lUcia da 
costa MoUtiNHo; 5798019; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 / 299; WElliN-
toN ricardo tEiXEira dE Brito; 80015458; 2022; 01.06.22 a 30.06.22 
/ 300; WENdEl rodriGUEs da silva; 5954390; 2022; 01.06.22 a 
30.06.22 / 301; WilliaMis da HUNGria lYra; 5942329; 2021; 20.06.22 
a 19.07.22 / 302; WlitoN fEliPE fErrEira da silva; 5960081; 2022; 
01.06.22 a 30.06.22 /
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 793908
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.

.

errata
.

coNtrato Nº 183/2021/seaP-Pa
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 035/2021/sEaP
ProcEsso Nº 2021/229054
EMPrEsa: EGc coMÉrcio E atacadista dE iNforMática E ElEtro-
Nicos EirEli
Errata do coNtrato adMiNistrativo 183/2021/sEaP-Pa
Errata
folHa cláUsUla oNde se LÊ Leia-se
03
tErcEira
a) importa o presente contrato em r$ 1.281,21
(Mil duzentos e oitenta e um reais, vinte e um centavos).
a) importa o presente
contrato em r$ 1.228,73 
(Mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e tres centavos).
03 tErcEira
itEM – 24
valor UNitário r$ 244,50
valor total r$ 489,00
itEM 24 –
valor UNitário r$ 218,26
valor total r$ 436,52
03 tErcEira
PrEÇo GloBal (r$) 1.281,21
(Mil duzentos e oitenta e um
reais, vinte e um centavos).
PrEÇo GloBal (r$) 1.228,73
(Mil duzentos e vinte e oito reais e
setenta e tres centavos).
Belém,03 de maio de 2022.
saMUElsoN Yoiti iGaKi
secretário de administração Penitenciária

Protocolo: 793896

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 053/2022/seaP/Pa
EXErcÍcio: 2022
oBJEto: contratação de Empresa especializada na prestação do serviços 
de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo 
e ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 
32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para ve-
ículos automotores e equipamentos integrantes da frota da administração 
Pública do Poder Executivo do Estado do Pará.
valor total: r$ 12.890.373,36
dotação orçamentária: Programa de trabalho – 97.101 03.122.1297.4668 
fonte – 0101
Natureza da despesa – 339030.
data da assiNatUra: 03/05/2022
viGÊNcia: 03/05/2022 a 03/05/2023.
coNtratado: ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a
cNPJ: 03.506.307/0001-57
ENdErEÇo: rua Machado de assis, 50, Edifício 02, santa lúcia, campo 
Bom - rs
ordENador: saMUElsoN Yoiti iGaKi – secretário de Estado de admi-
nistração Penitenciária.

Protocolo: 793882

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022 -
UasG 925852
Processo nº 2022/64394, que tem como objeto o fornecimento de colchão 
caixa de ovo - densidade d33 – tipo solteiro, visando atender as necessi-
dades desta secretaria de Estado de administração Penitenciária – sEaP /Pa.
data de abertura: 19/05/2022 às 11h00min (Horário de Brasília), edital 
encontra-se acessível nos sites:
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: Gabriela sabino
assunção Barros; local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
saMUElsoN Yoiti iGaKi
ordenador de despesas

Protocolo: 793943

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 1158/22/dGP/seaP, de 04/05/22.
traNsfErir por necessidade de serviço, de 03/01/22 a 01/02/22 para 
01/06/22 a 30/06/22, o período de gozo das férias do servidor carlos 

alBErto favacHo dE liMa, matrícula nº 5615151, concedida através 
da Portaria Nº 3007/21/dGP/sEaP, de 05/11/21, publicada no doE nº 
34.760, de 09/11/21.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 793727

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 254 de 04 de Maio de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE cUltUra, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do Pará, 
c/c o art.34, do regimento interno da secretaria de Estado de cultura, 
aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNsidEraNdo:
- o Processo nº 2022/540238, de 04.05.2022.
r E s o l v E:
i- coNstitUir a coMissÃo dE aPoio Na ElaBoraÇÃo da ProGraMa-
ÇÃo da 25ª fEira PaN aMaZoNica do livro E das MUltivoZEs, a qual 
será composta pelos seguintes membros:
representantes da secretaria de Estado da cultura:
Maria do céu Braga Martins - Matricula: 32280/1
raimunda lucinete farias de carvalho tabosa - Matricula: 80845883/1
sônia Margareth santiago - Matricula: 715832/1
Karina vidal Moriya - Matricula: 57223694/2
leonardo da silva torii - Matricula: 57191422/1
representante da fundação cultural do Pará:
Neila Mendonça Garcés lima - Matricula: 51855866
representante da secretaria do Meio ambiente:
andreia rodrigues Monteiro - Matricula: 57173608/2
convidados:
camila de andrade simões - cPf: 902.991.322-34
Marcela castro da silva - cPf: 714.409.682-68
Paulo Jorge Martins Nunes - cPf: 211.944.402-15
roberta conceição tavares soares - cPf: 996.373.752-97
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dE-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 04 de Maio de 2022.
BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira
secretário de Estado de cultura/sEcUlt

Protocolo: 793729

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 236 de 02 de Maio 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 JUNHo/2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo

5954833/1 adema raquel almeida da silveira 15.04.2021 a 14.04.2022 18.06.2022 a 17.07.2022

32735/1 alfredo andrade dos reis 01.06.2020 a 31.05.2021 11.06.2022 a 10.07.2022

57216996/2 andrea de fátima dos anjos torres 09.06.2021 a 08.06.2022 13.06.2022 a 12.07.2022

57190801/1 antonio Marcelo vieira silva 17.12.2020 a 16.12.2021 16.06.2022 a 15.07.2022

3164187/5 augusto cesar do lago oliveira 02.06.2021 a 01.06.2021 06.06.2022 a 05.07.2022

57196310/1 Eliza real da silva 28.05.2021 a 27.05.2022 01.06.2022 a 30.06.2022

57192064/1 Elvira aparecida Bueno rosa de sousa 03.01.2020 a 02.01.2021 01.06.2022 a 30.06.2022

5794986/4 floriano coutinho Jorge 08.01.2021 a 07.01.2022 01.06.2022 a 30.06.2022

57190130/1 francimário arcoverde Gomes 08.10.2020 a 07.10.2021 17.06.2022 a 16.07.2022

33324/1 Guiomar do socorro da rocha Moreira 01.06.2021 a 31.05.2022 06.06.2022 a 05.07.2022

57207436/1 Jacilene de oliveira Mendonça 10.11.2020 a 09.11.2021 02.06.2022 a 01.07.2022

57192502/1 Janaina d’ avila Erse 11.01.2021 a 10.01.2022 20.06.2022 a 19.07.2022

57202231/1 Jean carlo de oliveira figueiredo 29.08.2020  28.08.2021
29.06.2022 a 13.07.2022

e
21.11.2022 a 05.12.2022

5888094/2 Juliana leal de Macedo 06.06.2021 a 05.06.2022 06.06.2022 a 05.07.2022
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coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº 236 de 02 de Maio de 2022

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo

57192301/1 Kátia Gomes da silva alves 01.10.2020 a 30.09.2021 16.06.2022 a 15.07.2022

5960041/1 lorena saraiva da silva 05.05.2021 a 04.05.2022 01.06.2022 a 30.06.2022

32310/1 Magda Helena chaar abdul Khalek 01.03.2021 a 28.02.2022 06.06.2022 a 05.07.2022

716359/1 Maria de Nazaré ricardo cavalcante 03.02.2021 a 02.02.2022 20.06.2022 a 19.07.2022

5184207/1 odileia Nazaré de lima campos 01.06.2021 a 31.05.2022 01.06.2022 a 30.06.2022

5889874/1 reinaldo santos da silva 30.05.2021 a 29.05.2022 01.06.2022 a 30.06.2022

57212639/1 rita de cássia rodrigues lopes lima 09.02.2021 a 08.02.2022 06.06.2022 a 05.07.2022

57191619/1 samia cristina lopes correa 27.12.2020 a 26.12.2021 15.06.2022 a 14.07.2022

80845890/1 thanyelle frança de Paula leite 13.06.2021 a 12.06.2022 30.06.2022 a 29.07.2022

dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 02 de maio de 2022.
BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira
secretário de Estado de cultura/sEcUlt.

Protocolo: 793756

.

.

oUtras MatÉrias
.

aviso de Licitação
Pregão eletrônico nº 003/2022/secULt
Proc. adm. nº 2022/290916
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
continuado de coleta, transporte e destinação final de Resíduos Orgâni-
cos e Entulhos para atender aos espaços do Parque da residência, casa 
das onze Janelas – coJaN, Museu Histórico do Estado do Pará – MHEP, 
igreja de santo alexandre, Memorial da cabanagem, Estação ferroviária 
de icoaraci, cemitério da soledade, Parque Urbano Porto futuro e Palace-
te FACCIOLA, de acordo com os detalhamentos e especificações técnicas 
constantes deste termo de referência – anexo do Edital; data e Hora da 
abertura: 18/05/2022 às 14h00min (Horário de Brasília). Endereço Ele-
trônico: www.gov.br/compras; UasG: 925490; retirada de Edital: site do 
coMPrasNEt, site da sEcUlt, Mural de licitações coMPrasPará. infor-
mações: licitacaosecultpa@gmail.com.
Belém (Pa), 04 de maio de 2022.
Bruno chagas da s r ferreira.
secretário de Estado de cultura.

Protocolo: 793669
aviso de Licitação
Pregão eletrônico nº 001/2022/secULt
Proc. adm. nº 2022/511445
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
hospedagem sem alimentação em apartamentos simples e duplos e servi-
ços de hospedagem com alimentação (almoço e jantar) em apartamentos 
simples e duplos, para atender as demandas relacionadas às atividades 
da sEcUlt e suas unidades orGÂNo-fUNcioNais, de acordo com as es-
pecificações, quantitativos e outras peculiaridades, constantes no Termo 
de referência – anexo do Edital; data e Hora da abertura: 18/05/2022 
às 10h00min (Horário de Brasília). Endereço Eletrônico: www.gov.br/com-
pras; UasG: 925490; retirada de Edital: site do coMPrasNEt, site da sE-
cUlt, Mural de licitações coMPrasPará. informações: licitacaosecultpa@
gmail.com.
Belém (Pa), 04 de maio de 2022.
Bruno chagas da s r ferreira.
secretário de Estado de cultura.

Protocolo: 793677

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

a secretaria do Programa seMear, Edital nº 001/2022, vem por 
meio deste informar errata referente à Portaria nº 493 - lista fiNal dE 
HABILITAÇÃO, publicada no Diário Oficial nº 34.938, de 19 de abril de 22, 
Página 64.
onde se lê:
208/2022 – 17ª festival se rasgum - iNaBilitado
273/2022 – festival sonido 2023 - iNaBilitado
Leia-se:
208/2022 – 17ª festival se rasgum - HaBilitado  
273/2022 – festival sonido 2023 - HaBilitado
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fcP, em exercício

Protocolo: 794082

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 764 de 04 de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/364212.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Na Bati-
da do soM”, referente à iN 601/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor 
(a) aNGElo sErGio fraNco dE olivEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793673
Portaria Nº 759 de 04de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/364307.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “MÚsica É 
vida”, referente à iN 602/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) aN-
GElo sErGio fraNco dE olivEira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: 
téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic,e como fiscal subs-
tituto, o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício fcP

Protocolo: 793687
Portaria Nº 763 de 04 de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/364236.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “MUltiPlos 
soNs”, referente à iN 603/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) aN-
GElo sErGio fraNco dE olivEira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: 
téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal subs-
tituto, o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793683
Portaria Nº 758 de 04 de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/364505.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “ritMos”, 
referente à iN 600/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) aNGElo 
sErGio fraNco dE olivEira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: téc. 
Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, o 
(a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793658
Portaria Nº 761 de 04de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
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CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/313635.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE virtU-
dE MUsical”, referente à iN 606/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor 
(a) raiMUNdo do socorro MoraEs alMEida, matrícula nº:5903311, 
cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cGP,e como fiscal subs-
tituto, o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793717
Portaria Nº 762 de 04 de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/312969
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “a MÚsica 
Está oNliNE”, referente à iN 605/2022– fcP, fiscal titular, o(a)servi-
dor(a) tHYaGo GUEdElHa dE olivEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: 
assistente administrativo, setor: tWH, e como fiscal substituto, o(a) ser-
vidor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793696
Portaria Nº 760 de 04de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/313378.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “divErsÃo 
E artE”, referente à iN 604/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) 
PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: co-
ordenador, setor/local de trabalho: cMP,e como fiscal substituto, o (a) 
servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793704
Portaria Nº 766 de 04 de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/318110.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “rodada 
dE artE E cUltUra Nos Bairros dE BrEU BraNco ii”, referente à iN 
561/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) Maria dE fátiMa liMa 
Barroso, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, setor/
local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, o (a) servidor (a) Mar-
cElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão 
cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793762
Portaria Nº 768 de 04 de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/398826.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “caNto cUl-
tUral”, referente à iN 611/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) 
saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto, 
o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793795

Portaria Nº 756 de 04 de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/380538.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “fEsta EM 
casa”, referente à iN 598/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) 
MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Ges-
tão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, o (a) 
servidor (a) HUGo BisPo saNtos NasciMENto, matrícula nº: 57201059, 
cargo: assistente administrativo, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793562
Portaria Nº 757 de 04 de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/364751.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “fai-
Xa cUltUral ParaENsE”, referente à iN 599/2022– fcP, fiscal titular, 
o (a) servidor (a) JosÉ aUGUsto rodriGUEs da silva, matrícula nº: 
57205072/2, cargo: aUXiliar oPEracioNal, setor/local de trabalho: 
cao, e como fiscal substituto, o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local 
de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 793613
Portaria Nº 769 de 04 de Maio 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 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/398898.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “GraNdEZa 
MUsical do Pará”, referente à iN 613/2022– fcP, fiscal titular, o (a) 
servidor (a) saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fis-
cal substituto, o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – em exercício fcP

Protocolo: 794007

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo - 779605
Publicado no d.o.E nº 34.917 em 01/04/2022
onde se lê: [...] favorecidos: fáBrica dE ProJEtos, inscrita no cNPJ 
35.674.435.0001/04 [...]
Leia-se: [...] favorecidos: Pará PriME ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita 
no cNPJ 35.432.286/0001-69 [...]

Protocolo: 793783

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 611/2022
PaE: 2022/398826
objeto: ProJEto “caNto cUltUral” no qual os artistas: aNtÔNio Mar-
cos, GEMÊos do forrÓ, lENNoN forroZEiro, lEoZiNHo forroZEi-
ro, ElisEU rodriGUEs, rodolfo olivEira, MatHEs cUNHa, daNiEl 
araÚJo, ZEZiNHo dos tEclados, tHaÍs PorPiNo E forrÓ coMBatE 
se apresentarão em formato presencial, no município de capitão Poço/Pa, 
no dia: 29/05/2022, das 13h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 604/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 20 dEMP 
00268; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
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
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favorecido: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
valor total: r$ 98.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 611/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
611/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793794
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 561/2022
PaE: 2022/318110
objeto: ProJEto “rodada dE artE E cUltUra Nos Bairros dE BrEU 
BraNco ii” no qual os artistas: caNtor NEls, caNtora Bia caNtÃo, 
caNtor JUNior NEvEs, caNtor GErsoN tirrÊ, GrUPo saMBloco, 
caNtora liliaN tUfÃo, caNtora aNdrÉa MillÊo, caNtor WillY liMa, 
PlaY 7, NEW WavE se apresentarão em formato presencial, no município 
de Breu Branco/PA, no dia: 06/05/2022, das 12h às 23h na Praia Artificial 
de Breu Branco, localizada na av. da orla s/N, bairro Novo Horizonte.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 620/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
326085; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: talENtos da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
valor total: r$ 150.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 561/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
561/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793760
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 604/2022
PaE: 2022/313378
objeto: ProJEto “divErsÃo E artE” no qual os artistas: aMoEs JUNior, 
EZiEl NEvEs, BaNda tEMPo dE rEstitUiÇÃo, BaNda tr3s, KiMBErlY 
GUiMarÃEs, MadsoN GoMEs, rUtH liMa, rosivaldo alMEida, saraH 
NaBatE, ciNtHia rocHa E carla MacEdo se apresentarão em formato 
digital – LIVE, no município de Belém/PA, em 09/05/2022, no canal oficial 
do Youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 605/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
418731; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: P&f PirEs ProdUÇÕEs dE EvENtos, coMErcio E sErviÇo 
ltda, inscrito no cNPJ 27.830.860/0001-09
valor total: r$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais)
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 604/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
604/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793705
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 605/2022
PaE: 2022/312969
objeto: ProJEto “a MÚsica Está oNliNE” no qual os artistas: KarEN 
tavarEs, rUtH costa, GaBriEl saNti, Marcio farias, lUciaNo ca-
cHorrÃo, darlEY darlEN, adEMir da MarcaÇÃo, firMo cardoso, 
ricK E lUcas se apresentarão em formato digital – livE, no município 
de Ananindeua/PA, em 12/05/2022, das 10h às 19h, no canal oficial do 
Youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 616/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
418714; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: cENtral artÍstica ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no 
cNPJ: 13.717.656/0001-71
valor total r$ 104.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 605/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
605/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793697
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 606/2022
PaE: 2022/313635
objeto: ProJEto “livE virtUdE MUsical” no qual os artistas: aNdrEa 
tavarEs, NEGa JÓ, tEMPEstadE do MElodY, MaNiÇoBa trio, GUti, 
BEla PortUGal, daNNiEl liMa, Nil MaYa, otávio GoraYEB E raYdol 
saldaNHa se apresentarão em formato digital – livE, no município de 
Belém/PA, em 18/05/2022, no canal oficial do Youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 609/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
418740; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: Jf ProdUÇÕEs, inscrita no cNPJ 21.148.270/0001-14
valor total: r$114.000,00 (cento e quatorze mil reais)
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 606/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
606/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793720
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 600/2022
PaE: 2022/364505
objeto: ProJEto “ritMos” no qual os artistas: ricHElE HallidaY, GrU-
Po Nossa HistÓria, BaNda dEsEJo ProiBido, sENtiNElas do Nor-
tE, dJ lUcas iMPErador, YGor fErraZ, HENriQUE sENNa, lUiZiNHo 
liNs, GrUPo taMo JUNto, os carás do forrÓ E WEllEN ávila se 
apresentarão em formato digital – livE, no município de Belém/Pa, em 
13/05/2022, das 09h às 20h, no canal oficial do Youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 615/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404979; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: triBUs criativa ProdUÇÕEs E coNsUltoria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
valor total: r$ 130.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 600/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
600/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793689
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 600/2022
PaE: 2022/364505
objeto: ProJEto “ritMos” no qual os artistas: ricHElE HallidaY, GrU-
Po Nossa HistÓria, BaNda dEsEJo ProiBido, sENtiNElas do Nor-
tE, dJ lUcas iMPErador, YGor fErraZ, HENriQUE sENNa, lUiZiNHo 
liNs, GrUPo taMo JUNto, os carás do forrÓ E WEllEN ávila se 
apresentarão em formato digital – livE, no município de Belém/Pa, em 
13/05/2022, das 09h às 20h, no canal oficial do Youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 615/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404979; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: triBUs criativa ProdUÇÕEs E coNsUltoria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
valor total: r$ 130.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 600/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
600/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793660
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 601/2022
PaE: 2022/364212
objeto: ProJEto “Na Batida do soM” no qual os artistas: YGor fEr-
raZ, GrUPo Nossa HistÓria, os caras do forrÓ, HENriQUE sENNa, 
lUiZiNHo liNs, WEllEN ávila, ricHElE HallidaY, dJ lUcas iMPEra-
dor, taMo JUNto, BaNda dEsEJo ProiBido, sENtiNElas do NortE se 
apresentarão em formato digital – livE, no município de Belém/Pa, no dia: 
12/05/2022, das 10h às 22h na página do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 617/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404977; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: triBUs criativa ProdUÇÕEs E coNsUltoria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
valor total: r$ 130.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 601/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
601/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793672
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 603/2022
PaE: 2022/364236
objeto: ProJEto “MUltiPlos soNs” no qual os artistas: os caras do 
forrÓ, GrUPo Nossa HistÓria, ricHElE HallidaY, BaNda dEsEJo 
ProiBido, YGor fErraZ, BaNJo loKo, HENiQUE sENNa, WEllEN ávi-
la, sENtiNElas do NortE, dJ lUcas iMPErador, taMo JUNto se apre-
sentarão em formato digital – livE, no município de Belém/Pa, no dia: 
12/05/2022, das 11h às 23h na página do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 618/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404978; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: triBUs criativa ProdUÇÕEs E coNsUltoria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
valor total: r$ 130.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 603/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
603/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793681
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 599/2022
PaE: 2022/364751
objeto: ProJEto “faiXa cUltUral ParaENsE” no qual os artistas: aÇaÍ 
PlaY, fast toP, KalaNGo PoP, Karol vascoNcElos, ricardo frota, 
cHaMa NoiX, iGor saNtos, BrENda BEliEvE, iZaBEla vilHENa, sUZa-
Na flaG E cia dE daNÇa raÍZEs do NortE se apresentarão em formato 
digital – LIVE, no município de Belém/PA, em 11/05/2022, no canal oficial 
do Youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 611/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404989; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
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: GNf ProdUÇÕEs, inscrito no cNPJ 11.648.957/0001-65
valor total: r$ 100.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 599/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
599/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793624
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 598/2022
PaE: 2022/380538
objeto: ProJEto “fEsta EM casa” no qual os artistas: PatricK lEÃo, 
MarcElo Mais, Karol MillEr, JEaN GadElHa, Mário caNtUária, 
JosEaNE corrEa, aNdrEZiNHo saUdadE, fEliPE rosa, daNY BlacK, 
JosY olivEira se apresentarão em formato digital – livE, no município 
de Belém/PA, em 12/05/2022, das 13h às 23h, no canal oficial do Youtube 
da produtora.

fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 562/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00158; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
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: aNY ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
23.900.937/0001-19
valor total: r$ 100.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 598/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
598/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 793566
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 613/2022
PaE: 2022/398898
objeto: ProJEto “GraNdEZa MUsical do Pará” no qual os artistas: 
caNtor aNtÔNio Marcos, GÊMEos do forrÓ, lENNoN forroZEi-
ro, ElisEU rodriGUEs, rodolfo olivEira, MatHEUs cUNHa, daNiEl 
araÚJo, ZEZiNHo dos tEclados, tHais PorPiNo E forrÓ coMBatE 
se apresentarão em formato presencial, no município de capanema/Pa, no 
dia: 13/05/2022, das 13h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 625/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 20 dEMP 
00267; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
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: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
valor total: r$ 98.000,00
data: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 613/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
613/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 794005

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 767 - cGP/FcP de 04 de Maio de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/530766– Gabinete da Presidencia - GaPrE, datado de 
02/05/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidore 
abaixo mencionados, conduzir servidores ao município de Ulianópolis, 
atendendo ao “Projeto circuito cultura e movimento Ulianópolis”, no Muni-
cípio de Ulianópolis /Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

JosE JUlio silva BEZErra 5892295/1 Motorista 05 a 10/05/2022 5,5

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 793787
Portaria Nº 671 - cGP/FcP de 27 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº2022/490654– GaPrE, datado de 
25/04/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que acompanharão a ação e a execução do Projeto 
circuito em Movimento no município de Ulianópolis.
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NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

WEllYNGtoN aUGUsto coElHo da silva 5962097/ 1 coordENador
01 a 08/05/2022 7,5

dioGo viaNNa Motta dE vascoNcElos 57194585/ 1 assistENtE cUltUral

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 793517
Portaria Nº 724 - cGP/FcP de 02 de Maio de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº2022/519649– dli/fcP, datado 
de 29/04/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias às servidoras 
abaixo mencionadas, que se deslocarão aos Municípios de ananindeua/Pa 
e Marituba/Pa, em função da inauguração das Usinas da Paz nos respecti-
vos Municípios, com a finalidade de realizar visitas técnicas e organização 
de acervos.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

siMoNE Maria Matos MorEira 2004410/2 coordENador

09 a 13/05/2022 2 ½aNa rosa david raMos 57200804/1 tEcNico EM GEstao cUltUral

MarlY dias dE olivEira 2004356/2 BiBliotEcario

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 793623
Portaria Nº 704 – cGP/daF/FcP de 29 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2022/510453-dli/fcP, datado 
de 28/04/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colaborado-
res eventuais abaixo mencionados, que ministrarão oficinas e workshop 
para criação, implementação e fortalecimento dos sistemas Municipais de 
cultura, em Barcarena. 

NoMe c.P.F PerÍodo diÁria

isaac Wylliam farias loureiro 489.228.542-00
04 a 07/05/2022 3 ½

solange valadare dias 241.501.692-68

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 793614
Portaria Nº 754 - cGP/FcP de 04 de Maio de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 
24 de janeiro de 1994 e ainda o processo nº2022/ 531644– dic/fcP, de 
03/05/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que fiscalizará o projeto: “ Rodada de Arte e Cultura nos 
bairros de Breu Branco/Pa ii e iii”.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

Maria dE fatiMa liMa Barroso 32026/ 1 aGENtE adMiNistrativo 05 a 08/05/2022 3 ½

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 793609
Portaria Nº 755 - cGP/FcP de 04 de Maio de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 

e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 
24 de janeiro de 1994 e ainda o processo nº2022/ 528580– dic/fcP, de 
02/05/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, acompanhar e fiscalizar o Projeto “Os Sucessos Culturais” 
a ser realizado no Município de são francisco do Pará.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE 5935624/ 2 assEssor
05 e 06/05/2022 1 ½

JUlio cEsar da silva MElo 57203419/ 1 Motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 793611

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

Portaria Nº 385 de 03 de maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/534229/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de castanhal no dia 03 de maio de 2022, para conduzir a 
equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MatricUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 386 de 03 de maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/534196/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de castanhal no dia 03 de maio de 2022, para conduzir a 
equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MatricUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 387 de 03 de maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/535668/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder a servidora relacionada; 3½ (três diárias e meia), que se des-
locará para o município de santarém no período de 04 a 07 de maio de 
2022, para participar de agenda do Governo do Estado do Pará.
NoME: aliNNE KEllEN MoNtEiro Passos
MatricUla: 5951681
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 388 de 03 de maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/536398/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 3½ (três diárias e meia), que se des-
locará para o município de santarém no período de 04 a 07 de maio de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: liNdoMar Marco dos saNtos
MatricUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 793730
Portaria Nº 390 de 04 de maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/537059/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de castanhal no dia 03 de maio de 2022, para cobertura de 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
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MatricUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 391 de 04 de maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/537003/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de castanhal no dia 03 de maio de 2022, para cobertura de 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MatricUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 392 de 04 de maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/536991/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de castanhal no dia 03 de maio de 2022, para cobertura de 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo soares Nunes
MatricUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 393 de 04 de maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/537124/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que se deslocou 
para o município de Garrafão do Norte no período de 29 a 30 de abril de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: carlos Henrique da costa Gaia
MatricUla: 5945943
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 793843

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022
ProcEsso Nº 2022/165746
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENsE dE radiodifUsÃo - fUNtElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iv, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii, do art. 4°, da lei n° 
10.520/2002, art. 13, vi do decreto federal 10.024/2019, art. 13, v do 
decreto Estadual e conforme parecer jurídico constante no Processo admi-
nistrativo nº 2022/165746, rEsolvE: HoMoloGar a decisão do Pregoeiro 
Benedito ivo santos silva, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2022, 
lotE 01, que objetiva a aquisição de Gêneros alimentícios (café, açúcar, 
leite) e filtro de Papel, à seguinte empresa: d dos s vasQUEs ltda, pes-
soa jurídica inscrita sob o cNPJ nº 37.356.450/0001-21; valor Global: r$ 
25.041,50 (vinte e cinco mil e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 04 de maio de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 793870

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022
ProcEsso Nº 2022/138227
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria Nº 013/2022, de 21 de janeiro de 2022, e observadas as 
disposições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico nº 
005/2022, lotE 01, que objetiva a aquisição de Materiais Elétricos, à se-
guinte empresa: MUlti litE coMErcial ElÉtrica ltda, pessoa jurídica 

inscrita sob o cNPJ nº 28.423.235/0001-05.
valor GloBal: r$ 25.151,10 (vinte e cinco mil cento e cinquenta e um 
reais e dez centavos).
Belém, 04 de maio de 2022.
Benedito ivo santos silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 793885
terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022
ProcEsso Nº 2022/165746
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria Nº 013/2022, de 21 de janeiro de 2022, e observadas as 
disposições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico 
nº 003/2022, lotE 01, que objetiva a aquisição de Gêneros alimentícios 
(café, açúcar, leite) e filtro de Papel, à seguinte empresa: d dos s vas-
QUEs ltda, pessoa jurídica inscrita sob o cNPJ nº 37.356.450/0001-21.
valor GloBal: r$ 25.041,50 (vinte e cinco mil e quarenta e um reais e 
cinquenta centavos).
Belém, 04 de maio de 2022.
Benedito ivo santos silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 793844

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 119/2022, de 03 de Maio 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 42/2022 – dtEc/fUNtElPa 
de solicitação de suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/517691, de 29/04/2022.
r E s o l v E:
i - coNcEdEr suprimento de fundos ao servidor valdEtE Barros da-
MascENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão 
de assistENtE i, no valor de r$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 
obedecendo a seguinte classificação orçamentária:
categoria de Gasto (x) consumo (x) serviços pessoa física
Elemento de despesa 339030 339036
valor por elemento 700,00 800,00
fonte de recurso 0101 0101
total r$ 1.500,00
ação 232.279
MaNUtENÇÃo dE rEPEtidoras E rEtraNsMissoras dE tv
ii - determinar aplicação do suprimento de fundos, no(s) Município(s) de 
Muaná, no período de 10/05/2022 a 14/05/2022, para ocorrer com despe-
sas de materiais de consumo e suprimento para pessoa física (Manutenção 
do ar-condicionado, infiltrações no telhado e substituição de uma porta) 
para manutenção da rtv da fUNtElPa no Município.
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: 793513

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 118/2022, de 03 de Maio 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 nº 42/2022 da dtEc/fUNtEl-
Pa, de 29/04/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/517384, de
29/04/2022.
r E s o l v E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor valdEtE Barros 
daMascENo, ocupante do cargo em comissão de assistENtE l, Matrícula
funcional nº 54197248/4, para custear despesas com viagem ao(s) Mu-
nicípio(s) de Muana, no período de 10 a 14/05/2022, com o objetivo de 
realizar manutenção do transmissor que se encontra fora do ar , sistema 
irradiante, manutenção do ar condicionado e verificar infiltrações na RTV’s.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 793498
Portaria Nº 120/2022, de 04 de Maio 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 44/2022 da dtEc/fUNtEl-
Pa, de 02/05/2022 de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/524574 de 02/05/2022.
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r E s o l v E:
coNcEdEr 4 ½ (quatro e meia) diárias ao servidor sÉrGio carlos fa-
rias dE olivEira, ocupante do cargo em comissão de GErENtE, Matrí-
cula nº 3181855/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) 
de Bragança, ourém e Garrafão do Norte, no período de 09 à 13/05/2022, 
com o objetivo de realizar substituição do transmissor e manutenção de 
outros transmissores que se encontram fora do ar.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.

Protocolo: 793993

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 159/2022-MaraBÁ
Nome: lEaNdro laraNJEira da silva
cargo: ProfEssor
vigência: 28/04/2022 a 27/04/2023
dotação orçamentária: 
Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 160/2022-cUrUÇa
Nome: rosaNa Brito da crUZ
cargo: ProfEssor
vigência: 05/05/2022 a 04/05/2023
dotação orçamentária: 
Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 161/2022-sÃo FraNcisco do ParÁ
Nome: liliaN valENtE tElEs vaZ
cargo: ProfEssor
vigência: 05/05/2022 a 04/05/2023
dotação orçamentária: 
Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.

Protocolo: 793789

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 090/2022 - saLe/sedUc, de 04 de Maio de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Pedro Henrique simão de Moura, inscrito 
na matrícula n.º 80845415-2, cPf: 767.110.212-15, para atuar como 
fiscal titular do contrato Público de obras nº 033|2022, celebrado entre 
a sEdUc e a empresa Estrutural construções e serviços EirEli (cNPJ: 
08.928.777/0001-22), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão seduc, no município de concórdia do Pará/Pa.
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da silva Junior, 
inscrito na matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal suplente do contrato Público de obras nº 033|2022, celebra-
do entre a sEdUc e a empresa Estrutural construções e serviços EirE-
li (cNPJ: 08.928.777/0001-22), que tem por objeto a construção de creches 
Por todo o Pará no padrão seduc, no município de concórdia do Pará/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 07/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - seduc

Protocolo: 793916
Portaria N.º 089/2022 - saLe/sedUc, de 27 de aBriL de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar os servidores, Monik águilla souza Peixoto, inscrita na 
matrícula n.º 57212969/1, cPf: 942.753.192-49, e raimundo Miranda de 
oliveira, inscrito na matrícula n.º 941387/1, cPf: 186.969.532-15, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato Pú-
blico n.º 008/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa Nr Pereira co-
mércio de água Eireli, cujo objeto é a prestação de serviço de fornecimento 
de água mineral sem gás.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 14/04/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - seduc

Protocolo: 793913
Portaria N.º 091/2022 - saLe/sedUc, de 04 de Maio de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Pedro Henrique simão de Moura, inscrito 
na matrícula n.º 80845415-2, cPf: 767.110.212-15, para atuar como 
fiscal titular do contrato Público de obras nº 034|2022, celebrado entre 

a sEdUc e a empresa Estrutural construções e serviços EirEli (cNPJ: 
08.928.777/0001-22), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão seduc, no município de acará/Pa.
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da silva Junior, 
inscrito na matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal suplente do contrato Público de obras nº 034|2022, cele-
brado entre a sEdUc e a empresa Estrutural construções e serviços Ei-
rEli (cNPJ: 08.928.777/0001-22), que tem por objeto a construção de 
creches Por todo o Pará no padrão seduc, no município de acará/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 29/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - seduc

Protocolo: 793917

.

.

coNtrato
.

contrato: 076/2022
objeto do contrato: locação do imóvel situado no rio anapú, vila Meni-
no deus, município de igarapé-Miri/Pa, para funcionamento de residência 
para o sistema soME, da secretaria de Estado de Educação /sEdUc.
dispensa de licitação: 008/2022-Nlic/sEdUc
valor do aluguel mensal é de r$ 1.840,00 (mil oitocentos e quarenta reais), 
perfazendo o valor total de r$ 22.080,00 (vinte e dois mil e oitenta reais).
dotação orçamentária: fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326. fun-
cional Programática: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Nature-
za da despesa: 339036.
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: Elivelto Miranda dos santos inscrito no cPf nº 687.663.782-49, 
residente e domiciliado no rio anapú, vila Menino deus, Zona rural, s/n, 
cEP 68.430-000, igarapé Miri/Pa.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 03/05/2022
vigência: 03/05/2022 a 03/05/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 793480

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
NoNo terMo aditiVo ao coNtrato Nº04/2020.
vigência: 16/03/2022 a 13/07/2022.
contratante: secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: tecsolos serviços e construções ltda. 
cNPJ Nº 04.466.039/0001-50.
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 15 de março de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga - secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 793484
termo aditivo: 13
contrato: 045/2010
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEfM 
Novo Horizonte – águas lindas ananindeua/Pa.
objeto do aditivo: visando alterar o preâmbulo do contrato original, quanto 
a mudança de titularidade passando a constar como locadora, Kezia ra-
mos Moreira cordeiro
dispensa de licitação: 056/2010-Nlic/sEdUc
dotação orçamentaria:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906 – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Kezia ramos Moreira cordeiro, inscrita no cPf n° 801.664.822-
34, residente e domiciliada à av tropical, condomínio residencial oásis, 
alameda curió, nº 36, cEP: 67110-042, Guanabara, ananindeua/Pa
data de assinatura: 03/05/2022
vigência: a partir da data de sua asssinatura
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 793485
terMo aditiVo ao coNtrato
deciMo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 146/2018
vigência: 30/03/2022 a 29/06/2022.
contratante: secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: UrBaNa ENGENHaria ltda. cNPJ Nº 04.488.941/0001-77
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de março de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga - secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 793493
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terMo aditiVo ao coNtrato
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 095/2020
vigência: 06/04/2022 a 04/06/2022.
contratante: secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: sr3 coNstrUÇÕEs E sErviÇos EirEli. 
cNPJ Nº 15.112.256/0001--68
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 05 de abril de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga - secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 793475
termo aditivo: 13
contrato: 011/2008
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEf 15 
de outubro/Belém.
objeto do aditivo: alterar a cláusula segunda: do Prazo locatício, prorro-
gando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 014/2008-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Gilmar Menezes Pinheiro, cPf nº 064.407.542-20, residente e 
domiciliado em Belém/Pa.
data de assinatura: 29/04/2022
vigência: 01/05/2022 a 30/04/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 793442
termo aditivo: 12
contrato: 005/2012
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEf Pre-
ventório santa terezinha, Belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula segunda: do Prazo locatício, prorro-
gando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 004/2012-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.39.
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: Preventório santa terezinha, cNPJ nº 04.886.586/0001-94, com 
sede na av. almirante Barroso, 4352, Marco, cEP 66.050-000, Belém /Pa
data de assinatura: 03/05/2022
vigência: 25/05/2022 a 24/05/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 793444
terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 086/2021
vigência: 30/03/2022 a 28/06/2022.
contratante: secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: vs ENGENHaria ltda. cNPJ Nº 11.292.691/0001-60
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de março de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga - secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 793503
termo aditivo: 3
contrato: 012/2020
objeto do contrato: Prestação de eventuais serviços de manutenção 
predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, visando 
execução de atividades de manutenção, reforma e reparos de instalações 
prediais, elétricas, hidráulicas, serralheria, bombas-d’água, geradores, su-
bestações, telefonia, lógica, pintura e cobertura para atender as Unidades 
Escolares da rede Estadual de Ensino e dos prédios administrativos das 
UrEs e, UsEs, além do prédio desta secretaria. Belém/Pa.
objeto do aditivo: visando alterar o preâmbulo do contrato original, pas-
sando a constar o nome empresarial alterado para l M Mota sErviÇos 
tÉcNicos EsPEcialiZados ltda. substituindo o nome EXEcUtiva sEr-
viÇos tÉcNicos EsPEcialiZados ltda.
Pregão Eletrônico srP nº 019/2019 – sUsiPE
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: l M Mota serviços técnicos Especializados ltda, com cNPJ 
nº 06.336.443/0001-34, com sede na av. alcindo cacela, nº 1264, cEP: 
66.040-020, Nazaré, Belém/Pa.
data de assinatura: 03/05/2022
vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/ secretária de Estado de Educação

Protocolo: 793496

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo

NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo

Processo principal N.º 2022/234727
dispensa de Licitação: 10/2022-NLic/sedUc

Partes: secretaria de Estado de Educação/sEdUc e a empresa cooperativa 
de transporte rodoviário do Produtor rural do Estado do Pará.
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de trans-
porte escolar terrestre, com vistas à condução/locomoção de alunos ma-
triculados na rede estadual de ensino, residentes na zona rural, em assen-
tamentos e/ou em acampamentos no Município de Belém /Pa, por meio 
de estradas pavimentadas, não pavimentadas, vicinais, ou por via fluvial, 
conforme especificações contidas no Anexo I, pelo período de 180 (cento e 
oitenta) dias, estando a vigência da contratação emergencial condicionada 
à conclusão do processo licitatório regular (PaE nº 2021/398406)., com 
a empresa cooPErativa dE traNsPortE rodoviário do ProdUtor 
rUral do Estado do Pará, sob o cNPJ nº 13.030.999/0001-63.
valor Mensal estimado: r$ 104,442,80 (cento e quatro mil quatrocentos e 
quarenta e dois reais e oitenta centavos).
fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 04/05/2022
Elieth de fátima silva Braga
secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de Licitação: 10/2022-NLic/sedUc
Processo principal N.º 2022/234727
ratifico a disPENsa dE licitaÇÃo, com base na MaNifEstaÇÃo JU-
rÍdica nº. 430/2022 da asJUr/sEdUc, conforme disposto no art. 26 da 
lei nº. 8.666/93.
Belém, 04 de maio de 2022.
Elieth de fátima silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 793836

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 4
convênio de cooperação técnica e Financeira: 157/2019
objeto do convênio: aquisição de veículos para a secretaria Municipal de 
Educação do município de floresta do araguaia/Pa.
objeto do aditivo: visando alterar a cláusula oitava: da vigência do convênio 
original, prorrogando sua vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Partes:
concedente: secretaria de Estado de Educação, cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de floresta do araguaia, cNPJ nº 01.613.338/0001-
81, com sede na av. J.K, s/n, cEP.: 68.543-000, centro, floresta do ara-
guaia/Pa
assinatura: 29/04/2022
vigência: 30/04/2022 a 27/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/ 
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 793501

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53146/2022
oBJEtivo: conduzir o coordenador do Escritório de Projetos, sr. ronaldo 
Bitar ao município de salinópolis, que irá visitar as obras de construção e 
reforma/ampliação das Escolas E. E. E. f. M. teodato de rezende, que é 
uma das atividades financiadas pelo Programa de Melhoria da Qualidade 
e Expansão da cobertura da Educação Básica do Estado do Pará, fonte de 
recurso do Banco interamericano de desenvolvimento - Bid.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saliNoPolis / 05/05/2022 - 06/05/2022 Nº diárias: 1
saliNoPolis / BElEM / 06/05/2022 - 06/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EsMEriNo JosE dE Matos BarrEira
MatrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:
Motorista Niv. 8 / ativ aPoio oPErac
ordENador: trYcia GoMEs MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 793793

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa Para tratar de iNteresse ParticULar
Portaria Nº3673/2022 de 02/05/2022
conceder licença para tratar de interesse Particular por 02 (dois) anos, ao 
servidor raiMUNdo roNis da silva E silva, matricula nº5721040440/1, 
vigia, lotado na 17 UrE, no município de capitão Poço, no período de 
14/04/2022 a 12/04/2024.
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Portaria Nº3672/2022 de 02/05/2022
conceder licença para tratar de interesse Particular por 02 (dois) anos, 
a servidora aUXiliadora dE NaZarE MoNtEiro liMa, matricula 
nº55586775/1, Professor classe i, lotado na EEEfM Paraense, no municí-
pio de ananindeua, no período de 02/05/2022 a 30/04/2024.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:3535/2022 de 28/04/2022
Nome: cristiaNa tavarEs silvEira
Matrícula:5958848/1 Período:04/07 a 02/08/2022 Exercício:2022
Unidade: diretoria de Ensino/ Belém
Portaria Nº.:3536/2022 de 28/04/2022
Nome: BrENa MartiNs carNEiro calviNHo
Matrícula:5902310/1 Período:01/06 a 30/06/2022 Exercício:2021
Unidade: departamento de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.:3546/2022 de 28/04/2022
Nome: claUdEtE NEvEs GUiMaraEs
Matrícula:314315/1 Período:18/07 a 16/08/2022 Exercício:2022
Unidade: diretoria de apoio operacional/ Belém
Portaria Nº.:3539/2022 de 28/04/2022
Nome: GilsoN da silva PiNHEiro
Matrícula: 5073944/1 Período:01/07 a 30/07/2022 Exercício:2022
Unidade: divisão de transporte/ Belém
Portaria Nº.:3574/2022 de 28/04/2022
Nome: GEorGE HaMiltoN costa dE fraNca
Matrícula:57213100/1 Período:18/07 a 16/08/2022 Exercício:2022
Unidade: assessoria rede física/ Belém
Portaria Nº.:3587/2022 de 28/04/2022
Nome: aNa lUcia silva da foNsEca
Matrícula:449172/1 Período:01/06 a 30/06/2022 Exercício:2022
Unidade: comissão Permanente de licitação/ Belém
Portaria Nº.:3556/2022 de 28/04/2022
Nome: EliaNa loPEs dE MENdoNÇa
Matrícula:5327334/2 Período:25/07 a 07/09/2022 Exercício:2022
Unidade: divisão de legislação e Enquadramento/ Belém
Portaria Nº.:3557/2022 de 28/04/2022
Nome: JoaNilcE carNEiro PErEira
Matrícula:454745/1 Período:01/06 a 30/06/2022 Exercício:2022
Unidade: corregedoria/ Belém
Portaria Nº.:3527/2022 de 28/04/2022
Nome: Maria dE NaZarE Garcia PErEira
Matrícula:762415/1 Período:01/07 a 30/07/2022 Exercício:2022
Unidade: divisão de informação e documentação/ Belém
aUtoriZar
Portaria Nº1038/2022 de 04/05/2022
considerando o processo de nº510118/2022
autorizar o afastamento durante o período de 21/03/2022 a 24/06/2022, 
para fins de Participação do Curso de Formação da Polícia Civil do Estado 
do Pará (acadEPol), a ser realizado na academia da Policia civil /iEsP, em 
Marituba/Pa região Metropolitana de Belém, do servidor alEX faBricio 
dE aNdradE silva, matricula nº5956868/1, Professor classe i, lotado na 
EEEfM. dom Bosco, no município de salinópolis.

Protocolo: 793977

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2021/1105953
Portaria N° 1306/22, de 25 de aBriL de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) fraNcisco WillaMs caMPos liMa, id. 
funcional nº 5564603/1, cargo de ProfEssor assistENtE iii, lotado 
no(a) dEPartaMENto dE EdUcaÇÃo GEral, progressão HoriZoNtal, 
para referência iv da classe de ProfEssor assistENtE com vigência a 
contar de 04.10.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 793742
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2022/279251
Portaria N° 1312/22, de 26 de abril de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) rUtH soUZa da costa, id. funcional nº 
752614/ 2, cargo de técnico em Pedagogia B - iv, lotado na Pro rEitoria 
dE GradUaÇÃo, Progressão funcional por antiguidade, período aquisitivo 
2017/2019, para referência i da classe c, do cargo de técnico em Peda-
gogia, integrante do quadro permanente de servidores técnicos, admi-
nistrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 
09.03.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 793743

LiceNÇa reMUNerada
Protocolo: 2022/367791
Portaria N° 1302/22, de 26 de abril de 2022.
coNcEdEr, licença remunerada ao servidor sEBastiÃo carlos aMoriM 
BENtEs, id. funcional nº 5957048/1, cargo de aGENtE adMiNistrativo 
a, lotado no campus de santarém, para participar de curso de forma-
ção da Polícia civil do Estado do Pará, que será realizado no período de 
21/03/2022 a 24/06/2022, em Marituba-Pa.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 793744
coMissÃo de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar - Pad.
Protocolo: 2022/86289
Portaria N° 1348/22, de 28 de aBriL de 2022
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO o disposto no 
artigo nº 199 da lei nº 5810 de 24.01.1994, que obriga a autoridade que 
tiver ciência de irregularidade no serviço público a promover a apuração 
dos fatos mediante siNdicÂNcia ou ProcEsso adMiNistrativo disci-
PliNar, assegurado ao acusado a ampla defesa;
coNsidEraNdo a recomendação da Procuradoria Jurídica da UEPa, quan-
to a imediata instauração de Processo administrativo disciplinar - Pad;
CONSIDERANDO finalmente Homologação da gestão superior, para a 
abertura de Processo administrativo disciplinar - Pad, face ao memoran-
do 006/2022 - oUvidoria/UEPa, originando o Protocolo eletrônico nº 
2022/86289;
r E s o l v E :
art. 1º – coNstitUir, a coMissÃo dE ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar - Pad, para apurar os fatos supramencionados, composta 
dos seguintes servidores;
PrEsidENtE da coMissÃo id. fUNcioNal
GilENo EdU laMEira dE MElo 5812232 ProfEssor assistENtE iv
MEMBros
lair da silva frEitas filHo 5810485/4 ProfEssor assistENtE iv 
adGildE BattistoN 57214506/2 aGENtE adMiNistrativo
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclusi-
vo no prazo legal, conforme previsto no art. 191 § 11 do rJU, de 30(trinta) 
dias, a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 793745
LiceNÇa Para tratar de iNteresses ParticULares coM FiNs 
de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL.
Protocolo: 2019/411385
Portaria N° 1358/22, de 29 de abril de 2022.
art. 1º - coNcEdEr a servidora MarÍlia Brasil XaviEr, id. funcional nº 
5231140/2, cargo de ProfEssor titUlar, lotada no dEPartaMENto dE 
saÚdE EsPEcialiZada, licENÇa Para tratar dE iNtErEssEs Parti-
CULARES, no período de 04/01/1997 a 03/11/1997, com fins de regulari-
zação funcional. art. 2º – torNar sEM EfEito a Portaria Nº 0206/97 de 
06 de março de 1997, para fins de regularização funcional.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 793750
coMissÃo de siNdicÂNcia
Protocolo: 2019/378575 e 2022/171703
Portaria N° 1349/22, de 28 de aBriL de 2022
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021,
coNsidEraNdo o disposto no artigo nº 199 da lei nº 5810 de 24.01.1994, 
que obriga a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co a promover a apuração dos fatos mediante siNdicÂNcia ou ProcEsso 
adMiNistrativo disciPliNar, assegurado ao acusado a ampla defesa;
coNsidEraNdo a recomendação da Procuradoria Jurídica da UEPa, quan-
to a imediata instauração de sindicância administrativa;
CONSIDERANDO finalmente Homologação da gestão superior, quanto a 
abertura de comissão de sindicância e ainda os Protocolos eletrônicos nº 
2019/378575 e 2022/171703;
r E s o l v E :
art. 1º – coNstitUir, a coMissÃo dE siNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrEsidENtE da coMissÃo id. fUNcioNal
cHristiaN dE MEllo viEira 55590118/2 ProfEssor assistENtE
MEMBros
fraNciNEtE Batista dE soUZa 57200851/1 aGENtE adMiNistrativo
Patricia do carMo PErEira 57213414/1 aGENtE adMiNistrativo
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único do rJU, 
a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 793748
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.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio.
Protocolo: 2021/794037
Portaria N° 1361/22, de 29 de abril de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) virvalENE costa dE MElo, id. funcional 
nº 57174322/3, cargo de ProfEssor aUXiliar, lotado(a) no(a) caMPUs 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia, 60(sessenta) dias de licença Prêmio, re-
ferente ao triênio de 20.02.2016 a 19.02.2019, no período de 01.05.2022 
a 29.06.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/2605
Portaria N° 1363/22, de 29 de abril de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) GoNÇalo dE NaZarÉ lUcENa, id. funcional 
nº 5041759/ 1, cargo de Motorista, lotado(a) no(a) coordENadoria 
adMiNistrativa do caMPUs iv, 30(trinta) dias de licença Prêmio, refe-
rente ao triênio de 01.03.1988 a 28.02.1991, no período de 15.05.2022 
a 13.06.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2021/1028160
Portaria N° 1365/22, de 29 de abril de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) iolaNda rodriGUEs da costa, id. fun-
cional nº 57191015/ 2, na função de ProfEssor assistENtE, lotado(a) 
no(a) dEPartaMENto dE EdUcaÇÃo GEral, 120(cento e vinte) dias de 
licença Prêmio, no período de 03.03.2022 a 30.06.2022, referente aos 
triênios abaixo;
03.06.2013 a 02.06.2016 = 60 (sessenta) dias;
03.06.2016 a 02.06.2019 = 60 (sessenta) dias;
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 793751
deterMiNar LiceNÇa PrÊMio.
Protocolo: 2022/308120
Portaria N° 1364/22, de 29 de abril de 2022
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) aNtÔNio carlos silva MoraEs, id. fun-
cional nº 3188302/1, cargo de aUXiliar dE sErviÇo B, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNistrativa do caMPUs iii, goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria Nº 4152/19, 
de 18.11.2019, referente ao triênio de 26.11.2007 a 25.11.2010, no perí-
odo de 04.04.2022 a 03.05.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/247603
Portaria N° 1366/22, de 29 de abril de 2022.
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) aNtoNia MarGarEtH Moita sa, id. 
funcional nº 723975/ 2, cargo de ProfEssor adJUNto, lotado(a) no(a) 
dEPartaMENto dE ENfErMaGEM coMUNitária, goze de 30(trinta) dias 
restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria Nº 363/21, de 
02.03.2021, referente ao triênio de 15.04.2006 a 14.04.2009, no período 
de 18.04.2022 a 17.05.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 793752

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor.
Protocolo:2022/466624
Portaria N° 1399/22, de 02 de maio de 2022.
dEsiGNar o servidor GUstavo dUartE cardoso, id. funcional nº 
54189171/3, cargo de ProfEssor assistENtE, para assumir pró-tempo-
re a função de coordENador do cUrso dE GradUaÇÃo EM ENGENHa-
ria florEstal, a contar de 18.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 2022/519266
Portaria N° 1387/22, de 29 de abril de 2022.
dEsiGNar a servidora ElZElis MUllEr da silva, id. funcional nº 
5878608/2, cargo de Professor assistente, para compor a coMissÃo PEr-
MaNENtE Para assUNtos docENtEs - coPad desta iEs, instituída pela 
Portaria Nº 2296/12, de 19.06.2012, em substituição ao docente PaUlo 
sÉrGio rodriGUEs liMa, id. funcional nº 5118689/ 3.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 793754

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
editaL de carta-coNVite
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de lici-
tação, avisa as empresas interessadas, que se encontra aberto o Edital de 
Licitação abaixo especificado:

carta coNvitE : Nº 001/2022-cEl/UEPa Proc. 2022/258791
objeto: serviços de coNstrUÇÃo da PassarEla do caMPUs Xii saN-
tarÉM- Pará/UEPa .
valor Estimado: r$ 149.148,48 (cENto E QUarENta E NovE Mil, cENto 
E QUarENta E oito rEais E QUarENta E oito cENtavos)
fundamento legal: lEi 8.666/93
data da abertura: 13 de Maio de 2022.
Hora: 8:30 horas (Horário local)
local : aUditÓrio/UEPa rua do Una, 156, bairro: telégrafo
Edital: disponível no site www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br e 
na cEl/comissão Especial de licitação.
ordenador responsável: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
Belém, 03 de Maio de 2022
cPl/coMissÃo EsPEcial dE licitaÇÃo
Portaria Nº 2256/2021/UEPa, 08/11/2021

Protocolo: 793536

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1375/2022, de 04 de Maio 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: coordENador adMiNistrativo dE caMPU
Nome: EliaNaY avElar do NasciMENto
Matrícula funcional: 57200834/ 1
valor: r$ 2.500,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
Portaria N° 1376/2022, de 04 de Maio 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: coordENador adMiNistrativo dE caMPU
Nome: Marcos YaNaGUiBasHi
Matrícula funcional: 55588151/ 3
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 1435/2022, de 04 de Maio 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: vicE-dirEtor do cENtro dE ciENcias so
Nome: frEdErico da silva BicalHo
Matrícula funcional: 57188824/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
Portaria N° 1436/2022, de 04 de Maio de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNistrativo dE caMPU
Nome: EliaNaY avElar do NasciMENto
Matrícula funcional: 57200834/ 1
valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1437/2022, de 04 de Maio 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: coordENador dE caMPUs dE iNtErioriZaÇÃo
Nome: rENato fErrEira carr
Matrícula funcional: 5719100/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 1438/2022, de 04 de Maio 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: ProfEssor assistENtE
Nome: adriaNo cEsar calaNdriNi BraGa
Matrícula funcional: 57189749/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 793739
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.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1401/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: conduzir servidor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: castaNHal-Pa
NoME do sErvidor: MaNoEl daNisvaldEs dos saNtos
id. fUNcioNal54193792/2
carGo: Motorista
data iNicio: 26.04.2022
data tÉrMiNo: 26.04.2022
QUaNtidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 1402/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: outorga de grau.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: altaMira-Pa
NoME do sErvidor: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
id. fUNcioNal 55590110/3
fUNÇÃo: rEitor
data iNicio: 05.05.2022
data tÉrMiNo: 06.05.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1403/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: fazer cobertura da aula inaugural.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: GoiaNÉsia-Pa
NoME do sErvidor: daNiEl da rocHa lEitE JUNior
id. fUNcioNal 5946394/1
carGo: tEcNico a
data iNicio: 04.05.2022
data tÉrMiNo: 05.05.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1404/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: representar o reitor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: MoJU-Pa
NoME do sErvidor: ilMa PastaNa fErrEira
id. fUNcioNal: 5429137/2
fUNÇÃo: vicE rEitora
data iNicio: 04.05.2022
data tÉrMiNo: 04.05.2022
QUaNtidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 1405/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: encontro de pró-reitores.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: MariNGa-Pr
NoME do sErvidor: JofrE JacoB da silva frEitas
id. fUNcioNal 5041201/2
carGo: ProfEssor titUlar
data iNicio: 25.05.2022
data tÉrMiNo: 28.05.2022
QUaNtidadE: 3,5 (três e meia)
Portaria N° 1406/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: BarcarENa-Pa
NoME do sErvidor: Edivaldo dE NoroEs saNtiaGo
id. fUNcioNal 5908031/2
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 09.05.2022
data tÉrMiNo: 26.05.2022
QUaNtidadE: 17,5 (dezessete e meia)
Portaria N° 1407/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: tUcUrUÍ-Pa
NoME do sErvidor: lUiZ alBErto cavalcaNtE GUiMaraEs
id. fUNcioNal: 57190252/3
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 14.06.2022
data tÉrMiNo: 29.06.2022
QUaNtidadE: 15,5 (quinze e meia)

Portaria N° 1408/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: castaNHal-Pa
NoME do sErvidor: KlEBEr JosE rosario da silva
id. fUNcioNal: 57188916/3
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 09.05.2022 a 14.05.2022
data tÉrMiNo: 16.05.2022 a 17.05.2022
QUaNtidadE: 4,0 (quatro)
Portaria N° 1409/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: castaNHal-Pa
dEstiNo: BarcarENa-Pa
NoME do sErvidor: JosE fErNaNdo PErEira lEal
id. fUNcioNal: 5895283/2
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 27.05.2022
data tÉrMiNo: 14.06.2022
QUaNtidadE: 18,5 (dezoito e meia)
Portaria N° 1410/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: tUcUrUÍ-Pa
NoME do sErvidor: lUiZ alBErto cavalcaNtE GUiMaraEs
id. fUNcioNal: 57190252/3
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 02.05.2022
data tÉrMiNo: 25.05.2022
QUaNtidadE: 23,5 (vinte e três e meia)
Portaria N° 1411/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: BarcarENa-Pa
NoME do sErvidor: MailsoN liMa NaZarÉ
id. fUNcioNal: 55589591/7
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 06.05.2022
QUaNtidadE:18,5 (dezoito e meia)
Portaria N° 1412/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: BarcarENa-Pa
NoME do sErvidor: PaBlo lUis Baia fiGUEirEdo
id. fUNcioNal: 5942295/2
carGo: ProfEssor aUXiliar
data iNicio: 24.05.2022
data tÉrMiNo: 06.06.2022
QUaNtidadE:13,5 (treze e meia)
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 793675
coNcessÃo de diarias
Portaria N° 1400/2022, de 04 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: conduzir servidor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: ParaUaPEBas-Pa
NoME do sErvidor: davi dias soUsa JUNior
id. fUNcioNal: 57216426/1
carGo: Motorista
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 23.04.2022
QUaNtidadE: 5,5 (cinco e meia)
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 793808

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito coNcessÃo de diarias
torNar sEM EfEito a Portaria Nº 1398/2022, de 04.05.202, publicada 
no d.o.E nº 34.957 de 04/05/2022, que concedeu ao servidor, davi dias 
soUsa JUNior, id: 57216426/1, cargo de Motorista lotada na dirEto-
ria dE adMiNistracao dE sErvico,5,5 (cinco e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao Município de Parauapebas/tucucruí/Pa, no 
período de 18/04/2022 a 23/43/2022 com o objetivo de conduzir servidor.
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 793806
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.

.

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

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 300/2022 - seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/535055
Errata
onde se lê: período de 04/04/2022 a 09/04/2022;
Xinguara, são felix, tucumã, ourilândia, redenção e Marabá/Pa;
Leia-se: período de 25/04/2022 a 30/04/2022;
Nova ipixuna, Jacundá, Goianésia e Marabá/Pa;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
04 de maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 793898

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 467/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social,traBalHo ,EMPrE-
Go E rENda , no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/519933
rEsolvE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 3.000,00(trEs Mil) em 
favor do (a) servidor (a) Jacqueline campos Gomes agente administrati-
vo, matrícula n° 54188907/1, lotada na coordenação de Proteção social 
Básica para atender despesas com itens alimentícios, material de higiene 
entre outros, que serão utilizados na capacitação do Programa criança 
feliz-método cdc nos municípios de Bragança e capanema/Pa no período 
de 08 a 21/05/2022.
87101- 08.422.1505.8399 – 0107 234.094
dEsPEsa: 339030 r$ 3.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
04 de Maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social,trabalho,Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 466/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social,traBalHo ,EMPrE-
Go E rENda , no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/520044
rEsolvE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 3.000,00(trEs Mil) em 
favor do (a) servidor (a) Paloma Melissa araújo farias, agente administra-
tivo, matrícula n° 3542666/1, lotada na coordenação de Proteção social 
Básica para atender despesas com itens alimentícios, material de higiene 
entre outros, que serão utilizados na capacitação do Programa criança 
feliz-método cdc nos municípios de castanhal/Pa
no período de 22 a 28/05/2022.
87101- 08.422.1505.8399 0107 234.094
dEsPEsa: 339030 r$ 3.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
04 de Maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social,trabalho,Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 793968

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 465/2022 – 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/ 512660
rEsolvE:
autorizar o pagamento de complementação de 01 diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
WaGNEr NEvEs MaGNo,54189487/2,Pedagogo e Jacqueline campos
Gomes,54188907/1,agente administrativo que se deslocaram para o mu-
nicípio de MElGaÇo/Pa no dia 08/04/2022 com objetivo de realizar ca-
pacitação do Programa criança feliz, para supervisores e visitadores, no 
método Gvd. conforme numero do Processo citado acima.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
02 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 403/2022 – 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/ 431579
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 12 e ½ (doze e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
rejane lima da silva de Medeiros,5910599/1,assistente social, antonio 
carlos costa sena,57192836/1,assistente social que se deslocara para os 
municípios de tomé-açu, concordia, Bujaru e santa izabel/Pa no período 
de 01/05 a 13/05/2022 com objetivo de apoio á Gestão e aos serviços so-
cioassistencia.WilsoN GUErrEiro dE HolaNda,3216640/1,Motorista, 
com objetivo de conduzir veiculo com os servidores cPsB/sEastEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0339006699 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 472/2022 – 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 2022/516190
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 3 E ½ (trEs E MEia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
coNsElHEiros, sErvidorEs E tEcNicos:
JordEci cHavEs saNta BriGida , cPf: 189.391.632- 49; aNdrEia 
dE JEsUs caNtUaria dos saNtos, cPf : 368.392.302- 44, JUcilEidE 
EMaNUEllE PErEira dE Brito, cPf: 691.528.292- 00; ZoZiMo raiMUN-
do araÚJo dE soUZa,cPf: 140.457.022- 53; Erica vEiGa dE soUZa, 
cPf: 002.865.362- 93; aGostiNHo soarEs BElo,cPf: 190.372.282- 
21; JosÉ ocEaN NUNEs rodriGUEs,cPf: 482.084.422- 91; GlEidsoN 
alvEs PaNtoJa;cPf: 836.252.322-00; BENEdito PiMENtEl JUNior,-
cPf:083.369.262- 91,se deslocarão no trecho de seus respectivos locais 
de origem para Marabá/Pa no período de 08 a 11/05/2022, para realizar 
e participar da Reunião Descentralizada e Oficina de Nivelamento com o 
cMas de Marabá/Pa.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107006357 253.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
04 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
Mat. 5945555/1
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Portaria Nº 470/2022 – 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 2022/448814
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 4 E ½ (QUatro E MEia) diárias Para cada 
sErvidor citado aBaiXo:
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Helena claudia costa Gomes – matricula 3222721/1 e rosilene de Jesus 
silva dos santos – matricula 57192947/1, que se deslocarão para o mu-
nicípio de igarapé-açú no período de 09 à 13/05/2022, cUJo oBJEtivo 
DE Realizar a atualização cadastral dos Beneficiários do Benefício Estadual 
para Pessoas acometidas pela Hanseníase visando sua inclusão no cadas-
tro único, oNdE o Motorista Waldir dUartE NoGUEira ,
Mat. 5907264 rEaliZra o dEslocaMENto.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0339002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
04 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 469/2022 – 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 2022/501746
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 6 E ½ (sEis E MEia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
conselheiros estaduais agostinho soares Belo, cPf Nº 190.372.282-91, 
Zózimo raimundo araújo de sousa, cPf: 140.457.022-53 e ana do socorro 
Mendes, cPf: 563.730.321-68 conforme os planos de viagem anexos 044, 
045, 046/2022, os referidos conselheiros se deslocarão no trecho Belém/
santarém/itaituba/Belém/Pa (agostinho soares Belo e Zózimo raimundo 
araújo de sousa), a conselheira ana do socorro Mendes fará o trecho sa-
linas/Belém/santarém/itaituba/Belém/salinas/Pa ambos no período de 01 
a 07/05/2022, para realizar reunião de coordenação do fórum Estadual
dos cMas.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107/0107006357 253.896 0107/0107006357
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
04 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 468/2022 – 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 2022/519323
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 4 E ½ (QUatro E MEia) diárias Para cada 
sErvidor citado aBaiXo:
diretor Nazareno de souza santos, matrícula nº 5953987/1, para deslo-
camento de Belém/Pa aos municípios de são João do araguaia/Pa, são 
domingos do araguaia/Pa e são Geraldo do araguaua/Pa, no período de 
09 a 13.05.2022, com o objetivo de participar da certificação de cursos 
de qualificação social e profissional executados pela Excelência Serviços 
e consultoria, por meio do contrato nº 053/2021, no âmbito do Plano de 
Qualificação Social e Profissional do Pará - PQSP/PA.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
04 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 471/2022 – 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 2022/521506
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 3 E ½ (trEs E MEia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
conselheira aNtÔNia triNdadE valENtE dos saNtos,cPf 094.143.122-
34 , a e a servidora Maria lUZia da silva GoMEs, cPf 125.739.732-04 
se deslocarão até Marabá/Pa, ambos no período de 08 a 11/05/2022, para 
Realizar e participar da Reunião Descentralizada e Oficina de Nivelamento 
com o cMas de Marabá/Pa.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107/0107006357 253.896 3390 36/339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
04 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 793524

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo ceas Nº 05, de 25 de abril de 2022.
dispõe sobre ampliação do prazo para os municípios apresentarem o Plano 
Municipal de Assistência Social e a prestação de contas do Cofinanciamento 
Estadual referente ao exercício 2021.
o coNsElHo EstadUal dE assistÊNcia social - cEas, em reunião ex-
traordinária realizada 25 de abril de 2022, no uso da competência que lhe
conferem a lei n. º 5.940, de 15 de janeiro de 1996 - dispõe sobre a 
Política Estadual de assistência social no Estado do Pará e dá outras pro-
vidências.
coNsidEraNdo o artigo 1º do regimento interno do cEas.
coNsidEraNdo deliberação em reunião extraordinária ocorrida no dia 25 
de abril de 2022.
rEsolvE:
art. 1º aprovar a ampliação do prazo limite para apresentação do Plano 
Municipal de assistência social, bem como da prestação de contas dos 
recursos do cofinanciamento estadual referente ao exercício 2021 de 30 de 
abril de 2022 para 30 de maio de 2022.
art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
claudionor da silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência social – cEas
Portaria N° 461/2022 – GaBs/seaster 
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
rEsolvE:
rElotar o servidor raiMUNdo rUi da silva ModEsto, matrícula 
3208710/ 1, que estava lotado na Gerência de infraestrutura, para a Ge-
rência de transporte - daf - 022400601100000, a contar de 02/05/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
02 de maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945803/1
Portaria Nº 473/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/474560
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora silvaNa tEiXEira da silva, matricula 5946584/ 
1, para responder pela coordenadoria do ciic/sEastEr, em substitui-
ção ao titular, carlos fEliPE Mota Bordalo, matricula 80845516/ 3, 
que se encontra afastado em gozo de férias no período de 18/04/2022 a 
17/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
04 de maio de 2021
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria N° 475/2022 – GaBs/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
conforme o PaE nº 2022/461295
rEsolvE:
lotar a servidora taMMY KaroliNE aZEvEdo MoraEs dos saNtos, 
matrícula 5955913/ 1, na Unidade de acolhimento da Pessoa idosa – UaPi 
lar da Providência - das - 022400600800000, a contar de 02/03/2020.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
04 de maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945803/1

Protocolo: 793811
Portaria Nº 474/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/531489
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor rEiNaldo rodriGUEs caNElas, matricula 
6320066/ 2, para responder pela Gerência do restaurante Prato Popu-
lar, em substituição ao titular, lUiZ liMa loPEs, matricula 8022541/ 1, 
que se encontra afastado em gozo de férias no período de 02/05/2022 a 
01/06/2022.



70  diário oficial Nº 34.959 Quinta-feira, 05 DE MAIO DE 2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
04 de maio de 2021
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 793895

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 216, de 04 de maio de 2022.
Processo nº 509639/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/BNV, conforme justificado nos termos do 
processo.
oriGEM: BENEvidEs/Pa - dEstiNo: liMoEiro do aJUrÚ/Pa.
PErÍodo: 10/05/2022 a 11/05/2022. – (1,5) diária
sErvidorEs: stEfaNiE raYaNNE soUZa dE olivEira da silva, assis-
tENtE social, Matricula 5964500/1, e JarElE alvEs torrEs, Motoris-
ta, Matricula 5956490/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 793679

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL nº 216 de 29 de abril de 2022.
o sEcrEtario dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
rEsolvE:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secreta-
ria de Estado de Justiça e direitos Humanos e a Empresa star coMÉrcio 
dE aliMENtos ltda.
coNtrato Nº 02/2022
oBJEto: fornecimento de material de expediente – copo descartável para 
água e café – para atender a secretaria de Estado de Justiça e direitos Hu-
manos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Contrato 
nº 02/2022. Processo nº 2022/148556.
fiscal titUlar: aNa cristiNa colarEs Mota – Mat. 5225167/1
fiscal sUBstitUto: BrUNo NataN aBraHaN BENcHiMol – Mat. 
5961435/1
Art. 2º. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 5º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
valBEtÂNio BarBosa MilHoMEM
sEcrEtario dE Estado dE JUstiÇa
E dirEitos HUMaNos

Protocolo: 793424
Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL nº 219 de 02 de maio de 2022.
o sEcrEtario dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
rEsolvE:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Justiça e direitos Humanos e a Empresa scG BriNdEs, 
PrEsENtEs E sErviÇos ltda.
coNtrato Nº 03/2022
oBJEto: a aquisição de canecas de cerâmicas personalizadas, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Contrato nº 03/2022. Pro-

cesso nº 2022/302366.
fiscal titUlar: GErlaNdo KliNGEr aMaral saNtaNa – 
Mat. 5903782/6
fiscal sUBstitUto: WaGNEr NasciMENto dE alMEida – 
Mat. 5901141/1
Art. 2º. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 5º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
valBEtÂNio BarBosa MilHoMEM
sEcrEtario dE Estado dE JUstiÇa
E dirEitos HUMaNos

Protocolo: 793425
Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL nº 220 de 02 de maio de 2022.
o sEcrEtario dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
rEsolvE:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Justiça e direitos Humanos e a Empresa NovidadEs 
caBaNo coMÉrcio dE artiGos dE PaPElaria.
coNtrato Nº 01/2022
oBJEto: a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento 
de Material de Expediente, para atender a secretaria de Estado de Justiça 
e Direitos Humanos – SEJUDH, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no contrato nº 01/2022. Processo nº 2022/129478.
fiscal titUlar: BrUNo NataN aBraHaN BENcHiMol – Mat. 5961435/1
fiscal sUBstitUto: aNa cristiNa colarEs Mota – Mat. 5225167/1
Art. 2º. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 5º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
valBEtÂNio BarBosa MilHoMEM
sEcrEtario dE Estado dE JUstiÇa
E dirEitos HUMaNos

Protocolo: 793426

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 03/2022 -seJUdH
Processo: 2022/302366
objeto: aquisição de canecas de cerâmicas personalizadas, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, para 
atender a secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – sEJUdH.
Modalidade: Pregão Eletrônico sEPlad/dGl/srP nº 05/2021 – ata de re-
gistro de Preços nº 12/2021.
fundamentação legal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 
lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, 
de 06 de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 
2020, lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016.
data da assinatura: 25/04/2022
vigência: 02/05/2022 a 02/05/2023
valor Global do contrato: r$ 3.625,00 (tres mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
dotação orçamentária
UG: 180101
PtrEs: 188338
Plano de trabalho: 14.122.1297.8338.0000
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339030
valor total: r$ 3.625,00
coNtrataNtE: secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – sEJUdH
c.N.P.J.: 05.054.895/0001-60
Endereço: rua 28 de setembro Nº 339 - comércio
coNtratada - scG BriNdEs, PrEsENtEs E sErviÇos ltda
Endereço: rua dona ana Neri, nº 1.124 - sala-4 – cambuci – são Paulo, 
cEP: 01522-000
cNPJ – 28.274.979/0001-05
representante legal - Maria das GraÇas da silva – cPf nº 264.178.908-64
ordenador de despesa: valBEtaNio BarBosa MilHoMEM

Protocolo: 793428
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 213/2022 - daF/sedeMe BeLÉM, 04 de Maio de 2022.
Nome:amanda Miranda Maia/Matricula:n°5946651/1/  cargo:assEssor 
ii/origem:Belém-Pa/destino:capanema, Bragança e augusto corrêa-Pa/
Período:03 a 06/05/2022/diária:3,5 (três e meia)/objetivo:apoiar ope-
racionalmente as atividades da fiscalização in loco nos empreendimentos 
beneficiados pelo Programa Fundo Esperança.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 214/2022 - daF/sedeMe BeLÉM, 04 de Maio de 2022.
Nome: EdiENE alMEida /Matricula:n°5959946/1/  cargo: assEssor 
dE GaBiNEtE/origem:Belém-Pa/destino:capanema, Bragança e augus-
to corrêa-Pa/Período:03 a 06/05/2022/diária:3,5 (três e meia)/objeti-
vo:Apoiar operacionalmente as atividades da fiscalização in loco nos em-
preendimentos beneficiados pelo Programa Fundo Esperança.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 793834
Portaria N° 215/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 04 de Maio de 2022.
Nome: Erinaldo da cruz ramos/Matricula:n°55587967/4/cargo: coorde-
nador/origem:Belém-Pa/destino:curionópolis, Parauapebas, canaã dos 
carajás, água azul do Norte, ourilândia do Norte e são félix do Xingu-Pa/
Período:08 a 15/05/2022/diária:7,5 (sete e meia)/objetivo:apoiar ope-
racionalmente as atividades da fiscalização in loco nos empreendimentos 
beneficiados pelo Programa Fundo Esperança.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 793859

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

Portaria Nº 063/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/510792;r E s o l v E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: lUciaNo da silva foNtEs, matrícula: 57215598/3, 
ocupante do cargo de assessor Jurídico.
OBJETIVO: Prestar apoio e assessoramento jurídico aos superficiários da 
comunidade Jundiaí, no município de Barcarena.
dEstiNo:  Barcarena
PErÍodo: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26/05/22
QtdE: ½ diária (para cada dia de viagem)
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 02 de maio de 2022.
lUtfala dE castro Bitar-Presidente

Protocolo: 793790

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 094/2022 de 27/04/2022. Processo nº 
2022/483452. Publicada no doe 34.951 de 29/04/2022. Férias do 
mês de Jun/2022.
onde se lê:

4 Gil lean silva Borges 2022125/1 20/02/2021 a 19/02/2022 20/06/2022 a 19/07/2022

Leia-se:

4 Gil lean silva Borges 2022125/1 20/02/2021 a 19/02/2022 06/07/2022 a 04/08/2022

cilENE MorEira saBiNo dE olivEira – Presidente.
Protocolo: 793788

.

diÁria
.

Portaria Nº 104/2022 de 03/05/2022. 
art. 1º coNcEdEr 5,5 diárias, no valor de r$ 1.305,59 (um mil, trezentos 
e cinco reais e cinquenta e nove centavos), para o servidor ricardo anísio 
de souza lima, matrícula nº 5931928/2 que fará visitas técnicas nas Ud”s 
castanhal, são Miguel do Guamá, capanema, Bragança e capitão Poço, 
com saída de Belém no dia 09/05/2022 e retorno no dia 14/05/2022, 
conforme processo nº 2022/503214. cilENE MorEira saBiNo dE 
olivEira Presidente.

Protocolo: 793434
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 105/2022 de 03/05/2022. 
art. 1º dEsiGNar o servidor MarcElo viEira da silva, matrícula n° 
57211818/1, a participar no regime de tElEtraBalHo, no período de 3 
meses, atendendo a Na nº 002/2020, a partir de 01/05/2022, conforme 
Processo 2022/514921. cilENE MorEira saBiNo dE olivEira Presidente.

Protocolo: 793437
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 059/2022 – 04  de Maio 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.
rEsolvE:
i - coNcEdEr diárias para as servidoras abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/oeiras do Pará/Belém, com o objetivo de reali-
zar palestra e cadastro a futuros microempreendedores do município acima 
mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPF cargo Período Nº de 
diárias

lUZcilENY costa aUZiEr 57209489-1
GErENtE rE-

GioNal 04 a 07/05/2022  3 1/2
EllEN Patricia coUtiNHo 

NoGUEira 57199970 GErENtE adMiNis-
trativo 04 a 07/05/2022   3 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 793856

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0437/2022, de 04 de Maio 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 2022/537593, de 04/05/2022 - 
difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor WlYElisoN BarBosa cErEJa, Matrícula nº 
5951197/2, Cargo/Função: Coordenador de Núcleo, como fiscal do Con-
trato celebrado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

003/2022 B.a Meio ambiente ltda
Execução dos serviços de drenagem e Pavimentação 

asfáltica de vias urbanas nos Municípios que integram a 
região do Guajará i, neste Estado - lote 06.

ii – dEsiGNar o servidor MarcUs viNiciUs aNGEliM dE aZEvEdo, 
Matrícula nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 794015
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..

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 65/2022– cV Nº 22/2021
PartEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
construtora Porto Garcia ltda-ME - cNPJ nº 33260.091/0001-53
oBJEto: coNstrUÇÃo dE MUro dE ProtEÇÃo E calÇadas No ENtor-
No do tErrENo da cosaNPa No MUNicÍPio dE oUrÉM/Pa
viGÊNcia: 05/05/2022 a 02/10/2022
valor: r$ 310.728,02
Nota dE EMPENHo: Nº 2022NE00963
dotaÇÃo orÇaMENtária:
07101.15.451.1408-7552 449051 0101/0301
foro: Belém
data da assiNatUra: 29/04/2022
ordENador rEsPoNsávEl:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNtratada:
1. senador lemos Ed. Porto vilage Executiva sala 704-Umarizal, na cidade 
de Belém-Pa, cEP 66.055-000.
telefone: (91) 99621-0665

Protocolo: 794004

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo do Processo LicitatÓrio
o secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes termos:
1. Processo: 2022/2022
2. licitação nº: 006/2022
3. Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNico
4. data da adjudicação: 04/05/2022
5. data da Homologação: 05/05/2022
6. objeto da licitação: aquisição de equipamentos de informática (dEsK-
toP) para atender às necessidades da secretaria de Estado de desenvolvi-
mento Urbano e obras Públicas – sEdoP –, conforme termos e condições 
constantes no presente termo de referência.
7. Empresa vencedora adjudicada:
itEM 01 – licitiN tEcNoloGia E iNforMática EirEli, cNPJ: 
36.306.823/0001-97, com o valor total de r$ 745.000,00 (setecentos e 
quarenta e cinco mil reais).
Belém/Pa, 05 de maio de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(sEdoP/Pa)

Protocolo: 793549

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0432/2022, de 03 de Maio 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 2022/528997 de 02/05/2022 
– 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: realizar cobertura Jornalística da agenda governamental, no 
Município de castanhal/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com a servidora desta sEdoP, ao referido Município.
dEstiNo: castanhal/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 03/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 794012
Portaria Nº. 0434/2022, de 03 de Maio 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 2022/530128, de 02/05/2022 
– cosG/sEdoP;

r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: andreson rannyery lima de sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com técnico da sEdoP, ao distrito de Be-
lém- Mosqueiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente 
às obras de pavimentação asfáltica.
dEstiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 04/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 793949
Portaria Nº. 0433/2022, de 03 de Maio 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 2022/518260, de 29/04/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Paulo andré dos santos Monteiro, Matrícula nº 57176077/1; cargo/
função: técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJEtivo: vistoria na obra de revitalização da orla do Maçarico, no Muni-
cípio de salinópolis/Pa.
NoME: lêonidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com a servidor, ao Município de salinópolis/Pa.
dEstiNo: salinópolis/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 05/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 793959

.

.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo - Lote 02 – caetÉ - 
coNcorrÊNcia PÚBLica cP 030/2021– cPL/sedoP
objeto coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
dos sErviÇos dE drENaGEM E PaviMENtaÇÃo asfáltica dE vias Ur-
BaNas EM MUNicÍPios Nas rEGioNais QUE iNtEGraM o Estado do 
Pará / lotE 02 – caEtÉ.
o secretário Estadual da secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acatar ao relatório emitido pela comissão Permanente de licitação so-
bre o Julgamento de Habilitação relativo a coNcorrÊNcia PÚBlica nº 
030/2021 – lote 02 – caEtÉ, mantendo a decisão da comissão, e no 
mesmo ato convoca as empresas HaBilitadas no certame relacionadas 
abaixo, para aBErtUra das ProPostas dE PrEÇos QUE acoNtEcErá 
No dia 06/05/2022 dE 2021 as 10:00 Hs.
EMPrEsas HaBilitadas:
1 - B.a. MEio aMBiENtE ltda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial cNPJ: 
07.593.016/0004-47
2 - lUcENa iNfraEstrUtUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
3 - ENGEfort coNstrUtora E EMPrEENdiMENto ltda cNPJ: 
10.563.802/0001-63
4 - coNstrUaMEc – coNstrUo aGricUltUra MEcaNiZada s/a cNPJ: 
22.983.316/0001-83
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidade determinadas em Lei.
Belém-Pa, 04 de maio de 2022.
Benedito ruy santos cabral.
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 793867
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 16/2022.
objeto: conclusão das obras e serviços, incluindo a elaboração de Projetos 
complementares e o fornecimento de materiais e equipamentos, para a 
ampliação do sistema de abastecimento de água, na sede do Município de 
alenquer, Estado do Pará.
valor Global: r$54.915.077,50 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e 
quinze mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos).
vigência: 18 (dezoito) meses.
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data da assinatura: 04.05.2022.
contratada: carMoNa caBrEra coNstrUtora dE oBras 
s.a. cNPJ: 25.316.468/0001-10.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 793995

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 15/2022.
objeto: Prestação de serviços bancários em caráter emergencial.
data de assinatura: 03.05.2022.
valor Global: valores por tarifas.
fundamentação: art. 29, inciso Xv da lei nº 13.303/2016, e art. 71, inciso 
Xv do regulamento interno de licitações e contratos da cosaNPa – rilc.
contratada: BaNco BradEsco s.a. cNPJ: 60.746.948/0001-12.
diretor financeiro: José antonio lima de souza.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 793991

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 054/2022 – Presi
o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
coNsidEraNdo os termos do ofício circular nº 002/2022/Gs/sEfa, alusi-
va ao Processo Eletrônico nº 2022/442311, que trata sobre designação de 
um servidor responsável e um suplente para a transmissão de informações 
referentes à Escrituração fiscal digital de retenções e outras informações 
fiscais (Efd-rEiNf).
r E s o l v E:
1. 1. dEsiGNar os empregados (titular e suplente) abaixo relacionados, para a 
transmissão de informações referentes à Escrituração fiscal digital de retenções 
e outras informações fiscais (Efd-rEiNf) desta companhia, conforme segue:
titUlar: aNdErsoN tHallEs NUNEs liMa, matrícula nº 5925836/2;
sUPlENtE: EliaNa PalHEta dE alMEida, matrícula nº 55589901/1.
1. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria, a contar da data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 27 de abril de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 793768
Portaria N.º 055/2022 – Presi
o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNsidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de traba-
lho 2021/2022;
coNsidEraNdo os termos do processo nº 2022/175750, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E s o l v E:
1. coNcEdEr à administradora lUciMar dos rEis soUZa, Matrícula nº 
3189546/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 19/05/2022 
a 17/06/2022, referente ao período aquisitivo 01.08.2015 a 07.03.2022.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 27 de abril de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 793770

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPENsa dE licitaÇÃo N.º 04/2022
Nº do Processo: 20212/421933
Objeto: Aquisição de 01 (um) certificação digital E-CNPJ, do tipo A1, sem 
mídia, com validade para 12 (doze) meses
Empresa:valid cErtificadora diGital ltda
cNPJ: 14.121.957/0001-09
valor: r$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais)
ProGraMa dE traBalHo: 16 126.1508.8238 - foNtE: 0261
PlaNo iNtErNo: 412.000.8238-c - NatUrEZa dE dEsPEsa: 339040-94
Base legal: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303/2016 e art. 80, inciso ii, do 
regulamento interno de licitações e contratos da coHaB/Pa
Belém, 04 de maio de 2022
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 793594

..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 298 de 02 de Maio 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.
r E s o l v E:
i – rEvoGar, a contar de 02/05/2022, a Portaria nº 379 de 20 de 
agosto de 2021, publicada no doE nº 34.678 de 23/08/2021 que designou 
a servidora sUZaNE dE NaZarÉ MaracaHYPE, identidade funcional nº 
57190417/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública – ciências 
contábeis, como agente Público de controle - aPc desta secretaria, nos 
termos do art. 2° da Portaria aGE n° 117/2014.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 02 de maio de 2022.
adEJard Gaia crUZ
secretário adjunto

Protocolo: 793627
Portaria Nº 299 de 02 de Maio 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.
r E s o l v E:
i – rEvoGar, a contar de 02/05/2022, a Portaria nº 379 de 20 de 
agosto de 2021, publicada no doE nº 34.678 de 23/08/2021 que designou 
a servidora clÉa araÚJo da silva, identidade funcional nº 6403027/1, 
ocupante do cargo de técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, 
tecnologia e inovação - Geologia, como agente Público de controle - aPc 
desta secretaria, nos termos do art. 2° da Portaria aGE n° 117/2014 e 
ao art.1º da Portaria aGE nº 003/2019.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 02 de maio de 2022.
adEJard Gaia crUZ
secretário adjunto

Protocolo: 793628

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 300 de 02 de Maio 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.
 r E s o l v E:
i - dEsiGNar, a contar de 19/04/2022, a servidora aNa clara vilHENa 
NasciMENto, identidade funcional nº 5949309/2, ocupante do cargo de 
coordenadora, lotada no Núcleo de controle interno, como agente Público 
de controle - aPc desta secretaria, nos termos do art. 2° da Portaria 
aGE n° 117/2014 e ao art.1º da Portaria aGE nº 003/2019.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 19/04/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 02 de maio de 2022.
adEJard Gaia crUZ
secretário adjunto

Protocolo: 793631

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 308 de 04 de Maio 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 2022/188598;
r E s o l v E:
i - dEsiGNar os servidores MaUrÍcio coElHo riBEiro, identidade funcio-
nal nº 5891215/1, ocupante do cargo de coordenador; fErNaNdo QUiNtEla 
sMitH, identidade funcional nº 57205845/1, ocupante do cargo de secretá-
rio de diretoria, e carlos aUGUsto roliM da Motta, identidade funcional 
nº 57234825/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão de informática, 
lotados na diretoria de administração e finanças – daf, para compor a co-
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missão de Fiscalização do Contrato nº 010/2022, firmado pela Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - 
sEctEt com a Empresa allsEc serviços em tecnologia da informação ltda, 
cNPJ nº 13.497.079/0001-50, que tem como objeto a contratação de empre-
sa para aquisição de licenças de uso de software Kaspersky, em sua última 
versão disponibilizada e atualizada pelo fabricante, com suporte e atualização 
para atender as demandas da sEctEt.
ii - caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do referido contrato, devendo tomar providências para a 
regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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 maio de 2022.
adEJard Gaia crUZ
secretário adjunto

Protocolo: 793907

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 304 de 04 de Maio 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 2022/509619.
r E s o l v E:
i – autorizar o bolsista JosÉ JÚlio MarQUEs BEZErra NEto, cPf nº 
636.518.742-49, a viajar ao município de Bragança-Pa, nos dias 05 e 
06/05/2022, a fim de participar de reunião na URE do referido município; e 
acompanhar as ofertas dos cursos técnicos do ProNatEc.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 04 de maio de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 793792
Portaria Nº 306 de 04 de Maio 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 2022/5218743.
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 Itaituba-PA, nos dias 09/05 e 10/05/2022, a fim de participar de visita 
técnica e reunião na EEtEPa no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 04 de maio de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 793803
Portaria Nº 303 de 04 de Maio 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 2022/519658.
r E s o l v E:
i – aUtoriZar os servidores PaUlo rUBENs riBEiro PErEira, iden-
tidade funcional nº 830038/1, ocupante do cargo de assistente técnico 
- Referência XXVII, lotado na Diretoria de Educação Superior, Profissional 
e tecnológica – dEtEc, a viajar ao município de Bragança-Pa, no período 
de 12 a 14/05/2022, a fim de participar da 6ª Reunião Extraordinária do 
conselho de administração da EMatEr; e WEliNGsoN WaNdY PiNto PE-
ralta, identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Moto-
rista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá 
o servidor da dEtEc ao referido município.
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 maio de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 793804
Portaria Nº 305 de 04 de Maio 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 2022/539381.
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa olivEira foNtEs, identidade fun-
cional nº 57176393/5, ocupante do cargo de secretária de Estado, 02 e 
1/2 (duas e meia) diárias, para atender despesas com a viagem ao muni-
cípio de Marabá-PA, no período de 08 a 10/05/2022, a fim de participar da 

“solenidade de inauguração do Bloco de laboratórios Multifuncionais da 
cidade Universitária”.
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 maio de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 793800
Portaria Nº 309 de 04 de Maio 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 2022/525378.
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora lÍvia MoNtEiro MElo, identidade funcional 
nº 54194765/2, ocupante do cargo de Especialista em Educação, lotada 
na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a 
viajar ao município de Parauapebas-Pa, nos dias 05 e 06/05/2022, para 
realizar visita técnica em Escola Estadual em conjunto com a sEdUc.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 04 de maio de 2022. 
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 793930
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 307 de 04 de Maio de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
r E s o l v E:
TORNAR SEM EFEITO a homologação do resultado de classificação dos pro-
jetos na fase 2 – análise de mérito e relevância nas modalidades acelera-
ção  e novos negócios do Edital 008/2021 – segunda chamada de seleção 
pública de propostas para apoio técnico e financeiro na  modalidade sub-
venção econômica – startUP Pará, publicada no d.o.E nº 34.957, do dia 
04/05/2022, sob Protocolo nº 79273.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica, em 04 de maio de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 793827
.

oUtras MatÉrias
.

relatório de Gestão pertinente ao contrato de Gestão Nº 01/2017 
– sectet/associaÇÃo Biotec-aMaZÔNia
relatório financeiro e de Execução do Exercício 2021
rElatÓrio fiNaNcEiro
a associaÇÃo BiotEc aMaZÔNia inscrita no cNPJ 26.791.074/0001-87 
é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem por 
finalidade promover o uso sustentável da biodiversidade amazônica, em 
especial do Estado do Pará, para fins de desenvolvimento econômico e 
social, bem como difundir o conhecimento e prestar informações e serviços 
nas áreas de biodiversidade, biotecnologia e bionegócios.
a receita principal da instituição é o repasse da secretaria de Estado de ci-
ência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET, 
no valor total de r$ 8.107.050,62 (oito milhões, cento e sete mil, cinquen-
ta reais e sessenta e dois centavos), repassados conforme o cronograma 
apresentado abaixo:
repasses no Exercício de 2021

Período valor – r$

Janeiro r$ 0,00

fevereiro r$ 0,00

Março r$ 0,00

abril r$ 562.500,00

Maio r$ 562.500,00

Junho r$ 0,00

Julho r$ 2.923.048,00

agosto r$ 0,00

setembro r$ 562.500,00

outubro r$ 0,00
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Novembro r$ 3.496.520,62

dezembro r$ 0,00

total do repasse r$ 8.107.050,62

fonte: diretoria administrativo-financeira - daf/Biotec-amazônia
além dos repasses provenientes do Governo do Estado do Pará, por meio 
da sEctEt, a organização social recebeu em 2021 os valores discrimina-
dos abaixo referentes aos Convênios firmados:
• Convênio nº 005/2021 FAPESPA/ASSOCIAÇÃO BIOTEC-AMAZÔNIA - R$ 
2.546.564,00 (dois milhões quinhentos e quarenta e seis mil e quinhentos 
e sessenta e quatro reais);
• Termo de Colaboração nº 002/2021 FAPESPA/ASSOCIAÇÃO BIOTEC
-aMaZÔNia - r$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais);
• Convênio nº 011/2021 FAPESPA/ASSOCIAÇÃO BIOTEC-AMAZÔNIA – R$ 
1.806.610,30 (um milhão e oitocentos e seis mil, seiscentos e dez reais e 
trinta centavos);
• Convênio n° 012/2021 FAPESPA/ASSOCIAÇÃO BIOTEC-AMAZÔNIA – R$ 
903.930,00 (novecentos e três mil seiscentos e trinta reais);
• Convênio nº 013/2021 FAPESPA/ASSOCIAÇÃO BIOTEC-AMAZÔNIA – R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais);
• Convênio nº 017/2021 FAPESPA/ASSOCIAÇÃO BIOTEC-AMAZÔNIA; 
convênio nº 012/2021 faPEsPa/associaÇÃo BiotEc-aMaZÔNia – r$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais);
• Convenção de Subvenção Programa 185/Título 6 - EMBAIXADA DA FRANÇA/
associaÇÃo BiotEc-aMaZÔNia – r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil);
• Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, referente ao Contrato n° 
044/2020, assinado no ano de 2020 – r$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).
a BiotEc-aMaZÔNia apresentou as despesas executadas com o repasse 
feito pela sEctEt no valor de r$ 8.107.050,62. sendo que a despesa 
com Pessoal totalizou o valor de r$ 1.130.891,57 (Hum milhão, cento e 
trinta mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), 
correspondente a 13,9 % do valor total recebido em 2021, respeitando-se 
o limite máximo permitido em até (60%) dos recursos públicos a ela repas-
sados, previsto na cláusula sexta do referido contrato.
segue tabela dos gastos executados com valor repassado pela sEctEt por 
natureza de despesa:
tabela – relatório de dispêndios da Biotec-amazônia em 2021

NatUreZa desPesa eXecUtado %

Pessoal e Encargos r$ 1.130.891,57 13,95%

Bolsas de Estímulo à inovação r$ 379.000,00 4,67%

consultoria Externa r$ 129.384,20 1,60%

Passagens e diárias r$ 85.813,90 1,06%

Eventos - 0,00%

Manutenção administrativa e operacional r$ 496.367,00 6,12%

Material de consumo r$ 25.788,06 0,32%

Projeto Estrutura flutuante r$ 1.057.958,00 13,05%

Projeto compra de equipamento r$ 640.120,28 7,90%

tributos e impostos r$ 153.022,62 1,89%

tarifas Bancárias r$ 2.758,90 0,03%

 

total Geral r$ 4.101.104,53

 

investimentos r$ 4.005.946,09

 

total dE disPÊNdios + iNvEstiMENtos r$ 8.107.050,62

fonte: diretoria administrativo-financeira - daf/Biotec-amazônia.
aÇÕEs PlaNEJadas, EXEcUtadas E MEtas atiNGidas
as ações planejadas, executadas e o percentual de cumprimento das me-
tas para o ano de 2021 constam no quadro abaixo. 

eixo
 

Meta indicador Previsto indicador rea-
lizado % resultado 

i - Governança ino-
vadora e articulação 

Estratégica

reuniões de trabalho com 
acordos de cooperação.

acordos de cooperação 
assinados.

6 acordos de coo-
peração assinados; 
5 termo aditivos 
de acordos de 
cooperação.

 

100%

realizar pelo menos três 
reuniões ao ano do conselho 

administrativo e duas reuniões 
anuais do conselho fiscal e con-
tratar o trabalho de auditoria 

externa.

reuniões do conselho 
administrativo e fiscal, 
realizadas e auditoria 
Externa contratada.

5 atas de reuniões 
do conselho admi-
nistrativo 1 ata do 
conselho fiscal e 1 
relatório de audi-

toria Externa.
 

79,0%

Modelar e implantar processo 
de negociação de projetos que 
facilita a gradual diversificação 
das fontes de financiamento 
da os, de forma a atingir ao 
terceiro ano no mínimo 30% 
da receita da os a partir de 

outras fontes, além do contrato 
de Gestão.

Número de captação 
de recursos extra 

contrato de gestão, 
realizados com êxito 
(r$7.807.103,50).

Em 2021 recursos 
captados para:
convênio nº 

005/2021 - r$ 
2.546.564,00;

termo de colabora-
ção nº 002/2021 - 
r$ 1.600.000,00;

convênio nº 
011/2021 – r$ 
1.806.610,30;
convênio n° 

012/2021 – r$ 
903.930,00;
convênio nº 

013/2021 – r$ 
200.000,00;
convênio nº 

017/2021 – r$ 
600.000,00;

convenção de sub-
venção Programa 
185/título 6 – r$ 

150.000,00.
 

100%

ii – Prospecção e 
atração de Novos 

Negócios com foco do 
Biopará

Negociar e firmar protocolos de 
intenção, sendo quatro por ano, 
com empresas para áreas prio-
rizadas pelo programa BioPará 

e demais investidores.

4 Protocolos de 
Intenção firmados com 
potenciais investidores.

3 Protocolos de 
Intenção firmados; 
2 termos aditivos 
do Protocolos de 

intenção; 3 MoUs; 
4 convênios.

100%

atração e instalação de uma 
empresa âncora por ano, na 

área do BioPará, em ambiente 
de inovação do Estado do Pará.

1 Empresa âncora 
instalada em ambientes 
de inovação do estado 

do Pará.

apesar das tratati-
vas com a Empre-
sa, não apresentou 

Empresa âncora 
instalada.

 

0%

organizar e realizar dois 
eventos de promoção da 

inovação, com a participação 
de empreendedores dos três 

setores econômicos priorizados 
pelo BioPará.

 

Número de eventos 
realizados.

28 Eventos reali-
zados. 100%
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iii – criação e for-
talecimento de Polos 

de conhecimento 
e ambientes de 

inovação nas regiões 
do Estado

apoiar polos regionais de 
conhecimento/ inovação em re-
giões de integração do Estado.

 

Polos regionais 
apoiados.

3 Polos apoiados 
(Guajará, Baixo 
amazonas e Ma-

rajó).
 

100%

apoiar e consolidar a rede de 
laboratório em Bioeconomia.

rede de laboratório 
em Bioeconomia em 

operação.

apresentaram 
levantamento dos 

laboratórios da 
rede instalados, 
falta as ações.

 

50%

análise de viabilidade técnica 
do espaço inovador na região 

escolhida para o projeto;
Elaboração e confecção do 

plano de trabalho e do projeto 
básico do espaço escolhido 

como viável tecnicamente para 
implantação de um projeto 

inovador, identificando as tecno-
logias utilizadas e o custo 

estimado do espaço; realização 
do certame, nos termos do 

regulamento para contratação 
de obras e serviços da Biotec, 
visando à seleção de empresa 

que possua a tecnologia adequa 
para construção de espaço 

inovador.
 

análise de viabilidade 
técnica concluída; Pro-
jeto básico finalizado 
e seleção de empresa 

concluída.

apresentaram 
documentos 
da análise de 

viabilidade técnica 
feita; do Projeto 
básico finalizado 
e da seleção de 

empresa.

100%

iv - sistematização 
e Gestão Estratégica 
de informações para 
o fortalecimento de 

Bionegócios

alimentar o banco de dados já 
implantados com apoio das ins-
tituições de ciência e tecnologia.

sistema de informação/ 
banco de dados em 

operação.

informa o sistema 
de informação/ 

banco de dados em 
operação.

 

100%

ampliar e consolidar a rede de 
pesquisadores empreendedores 

associados.

rede de Expertises em 
operação.

rede de expertises 
com 27 parcerias 
de pesquisadores 
de instituições Pú-
blicas e Privadas.

 

100%

v - desenvolvimento 
institucional: instala-
ção e Manutenção da 
infraestrutura física e 

de Pessoal da os

intervenção física e moderniza-
ção de equipamentos, aluguel 
de espaço e demais itens de 

custeio.

Estrutura física implan-
tada no Pct-Guamá e 
nas demais instalações 

da fiEPa.

Estrutura física 
implantada no Pct-

Guamá.
100%

Manter e reter Equipe técni-
ca-administrativa de alto nível, 
com perfil profissional capaz de 
coordenador a agenda progra-

mática da os.

Equipe técnica-admi-
nistrativa selecionada 

e fixada.

Equipe técni-
ca-administrativa 

selecionada e 
fixada. Com 21 
colaboradores.

100%

atrair, pelo menos, 1 (um) pes-
quisador sênior e um bolsista. Pesquisadores fixados.

1 doutor e 
capacitação de 

estagiários.
100%

implementar e instituciona-
lizar o Escritório de Projetos, 

Promover ajustes e novas 
funcionalidades ao sistema 
Gestor Biotec-amazônia.

Escritório de Projetos 
em operação; sistemas 

Gestor Biotec em 
funcionamento.

apresentou ações 
e tratativas realiza-
das no Escritório de 

Projetos.

100%

fonte: diretoria administrativo-financeira - daf/Biotec-amazônia.
coNsideraÇÕes FiNais
A BioTec-Amazônia firmou relevantes parcerias, formalizadas por meio de 
acordos, no ano de 2021. Um importante resultado das articulações que 
têm sido realizadas foi a assinatura do Acordo de Confidencialidade com 
a Natura cosméticos s.a. É importante mencionar que as tratativas com 
a Natura se iniciaram em 2019 por meio de reuniões de trabalho. assim 
como foi feito com a Natura, a BioTec-Amazônia firmou um Acordo de 
Confidencialidade com o Instituto Butantan, o principal produtor de imu-
nobiológicos do Brasil. Além destes, foram também firmados mais dois 
acordos de cooperação: um com a Prefeitura Municipal de Barcarena, por 
intermédio da secretaria Municipal de agricultura, que tem como obje-
to o desenvolvimento tecnológico das cadeias produtivas ligadas à bioe-
conomia, e um com a associação comercial e Empresarial de santarém, 
com o objetivo de estabelecer parceria para a viabilização de cooperação 
técnico-científica, visando ao desenvolvimento de atividades de interesse 
comum e a execução de projetos, estudos e pesquisas, com foco nas áreas 
de biodiversidade, biotecnologia e bionegócios. Mais recentemente, foram 
firmados três Acordos de Cooperação, sendo o primeiro celebrado entre a 
Biotec-amazônia e fábio r sicilia consultoria, importação e Exportação de 
Produtos alimentícios EirEli – ME, com o objetivo de desenvolver tecnolo-
gia para certificação da produção de origem vegetal. O segundo acordo foi 
celebrado com a Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária - EMBraPa, 
com o objetivo de integrar esforços entre as partes para a execução de tra-
balhos de pesquisa agropecuária e transferência de tecnologia de interesse 
mútuo, a fim de desenvolver produtos tecnológicos visando agregação de 
valor e diversificação de uso de matérias-primas vegetais, assim como 
promover capacitação profissional na área de processamento de alimentos. 
o terceiro, um acordo de cooperação em âmbito técnico, foi celebrado 
com a Embaixada da frança no Brasil, para a realização do projeto “labo-

ratórios criativos da amazônia cupuaçu-cacau”. além disso, um termo de 
colaboração foi assinado com a fundação amazônia de amparo a Estudos 
e Pesquisa (faPEsPa) para a execução do projeto PEad: Pesquisa Estadual 
por amostra de domicílios.

Protocolo: 793749
a secretÁria da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia 
e edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), No 
Uso dE sUas atriBUiÇÕEs rEsolvE PUBlicar o rEsUltado PrEliMi-
Nar da EtaPa dE ENQUadraMENto das ProPostas do Edital star-
tUP Pará N° 004/2022 - EMPrEsas iNovadoras EM BioiNdÚstria, 
tEcNoloGia EdUcacioNal E aGroiNdÚstria aliMENtar. 

coordeNador(a) eMPresa situação obs
caMila fraNÇa aNdradE saMa - saNta aMaZoNia Enquadrada  

WladiMir aNtoNio soarEs 
dE MElo aMaZoN vENoM Enquadrada  

liZiaNE JaNaiNa QUadros cUBic Não Enqua-
drada

Em desacordo com o item 
5.1.1. do edital

ariaNE caroliNa roMPato 
Passos roMPassos sErvicos Enquadrada  

BrUNNo artHUr NasciMENto 
da silva Bs ENGENHaria Não Enqua-

drada
Em desacordo com o item 

8.1.4.  do edital
sHirlEY do socorro da costa 

coElHo aPrENdaKi PrE-vEstiBUlar Enquadrada  

cristiaNo MUNis dE soUZa atacadao do PEiXE Não Enqua-
drada

Em desacordo com o item 
8.1.4. do edital

lEaNdro riodadEs daHEr aMaZoNia troPical Enquadrada  

EUla PaUla carroliNo Garcia fiBraMar Não Enqua-
drada

Em desacordo com o item 
8.1.4. do edital

aNtÔNio fErrEira da crUZ Paladar aMaZoNico Enquadrada  
HUGo lEoNardo crisÓstoMo 

salGado liovitta Enquadrada  

daNiEl JosÉ da silva PiNoN
GrUPo aGil dE dEsENvolviMEN-

to dE sistEM Enquadrada  

GaBriEl GEllEr
G. GEllEr coNsUltoria E 

iNvEstiMENtos ltda Enquadrada  

saNdro aNdrEY NatividadE 
MoNtEiro EdUca tEcNoloGia Enquadrada  

aNdrÉ BUENo Barros Horta da tErra Enquadrada  
GilBErto HiroKaZU NoBUMasa Paraoil Enquadrada  

dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica.
Belém, 02 de maio de 2022.
Profª Edilza Joana oliveira fontes
secretária de Estado

Protocolo: 793483

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 109/2022 – GaBiNete, de 04 de Maio 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:
i - EXoNErar  lUiZ carlos da silva saNtos do cargo em comissão de se-
cretário de Gabinete, código GEP-das-11.2, com lotação na fundação ama-
zônia de amparo à Estudos e Pesquisas, a contar de 05 de Maio de 2022, e;
ii - NoMEar rosE MarY aBroNHEiro Barros castElo BraNco para 
exercer o cargo em comissão de secretário de Gabinete, código GEP-
das-11.2, com lotação na fundação amazônia de  amparo à Estudos e 
Pesquisas, a contar de 16 de Maio de 2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 04 de Maio de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 793904

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 108/2022 – GaBiNete, de 03 de maio de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos 
E PEsQUisas - faPEsPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
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rEsolvE: 
conceder férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPEsPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo

6403036/1 alEMar dias rodriGUEs JUNior 06/05/2021 a 
05/05/2022

08/06/2022 a 
07/07/2022

5898534/3 KaMillE fraNcEZ loPEs da silva 01/02/2021 a 
31/01/2022

06/06/2022 a 
05/07/2022

5916897/1 lidiaNE tavarEs E tavarEs rodriGUEs 27/11/2020 a 
26/11/2021

20/06/2022 a 
19/07/2022

5942078/1 Maria rosiaNE BorGEs foNsEca 08/06/2021 a 
07/06/2022

23/06/2022 a 
22/07/2022

5941881/1 dEYsE silva aMaral

06/06/2020 a 
05/06/2021 E 
06/06/2021 a 
05/06/2022

03/06/2022 a 
01/08/2022

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 03 de maio de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 793479
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
contratada: Gtec comercio e serviços eireli-Me
cNPJ: 12.197.100/0001-39
Endereço: antônio Barreto, n° 1463, Bairro: Umarizal, Belém/Pa.
objeto: serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva de kit 
motor para portão deslizante
valor: r$ 533,33
Nota de Empenho de despesa nº 2022NE00370
cotação Eletrônica n° 004/2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
data de emissão: 28/04/2022
Processo nº 2021/785344
ordenador: MarcEl do NasciMENto BotElHo - diretor-Presidente faPEsPa.

Protocolo: 793578
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 152/2022-seeL 
o sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rEsolvE:
designar o servidor Marcia dE MiraNda corrÊa, MatrÍcUla 5523150/2 
para atuar na fiscal do Termo de Fomento 05/2022 a ser celebrado com 
o iNstitUto MaNGUEZal, cNPJ Nº 21.774.398/0001-93, o qual possui 
como objeto a transferência voluntária de recurso para a execução do Pro-
JEto “1° Eco BElÉM dE fUtEvÔlEi”.
Belém, 04 de Maio de 2022.
NivaN sEtUBal NoroNHa
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 793891

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 153/2022-seeL, de 03 de Maio de 2022.
coNcEdEr à servidora ciNtHia GisEllE dE araUJo silva, matrícu-
la nº 54191817/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão de Esporte 
em Educação física, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período de 
20/05/2022 a 18/07/2022, referente ao triênio 2011/2014. ordenador: 
NivaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 794025

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 154/2022 – seeL
o sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rEsolvE:
i- designar o servidor italo alBErto alMEida rocHa, Matrícula n° 
51855705/2 para fiscalizar o contrato administrativo nº:030/2022- SEEL, 
firmado entre esta Secretária e a Empresa NEO BRS COMÉRCIO DE ELE-
trodoMÉsticos ltda, tomando todas as providências necessárias para a 

fiscalização e fiel execução do objeto dos referidos contratos.
Belém, 04 de Maio de 2022.
NivaN sEtUBal NoroNHa
secretário de Estado de Esporte e lazer – sEEl

Protocolo: 793530
.

diÁria
.

Portaria Nº. 151/2022-seeL, de 03 de Maio de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (quatro e meia) diárias aos servidores aJaX dE al-
MEida BarrEto, matrícula n° 5961899/2, BiaNca rodriGUEs dos saN-
tos, matricula n° 5933585/3 e raYssa taliNo fErrEira, matrícula n° 
5937167/2, para realizar a coordenação, cobertura jornalística e condu-
zir os servidores respectivamente, da fase regional do Baixo tocantins do 
evento denominado “Xi Jogos abertos do Pará”, no município de Moju - Pa, 
no período de 18/05 à 22/05/2022.ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 794013
Portaria Nº. 148/2022-seeL, de 03 de Maio de 2022.
coNcEdEr, 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos servidores raYssa taliNo 
fErrEira, matrícula n° 5937167/2, BiaNca rodriGUEs dos saNtos, 
matricula n° 5933585/3 e MaX alBErto dE MoraEs GoMEs, matrícula 
n° 5946179/1, para realizar a coordenação e a cobertura jornalística res-
pectivamente, da fase regional carajás do evento denominado “Xi Jogos 
abertos do Pará - JoaPa, no município de canaã dos carajás - Pa, no 
período de 10/05/2022 a 15/05/2022. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 794006
Portaria Nº. 150/2022-seeL, de 03 de Maio de 2022.
coNcEdEr, 05 e ½ (cinco e meia) diárias aos servidores ElENir da 
silva E cUNHa, matrícula n° 5896777/1, Kátia cilENE dE farias ro-
cHa, matrícula n° 5499119/2, Maria cristiNa NUNEs Baia, matrícula 
n° 57174286/2, MaUrÍcio BarrEto da silva, matrícula nº 5901256/1, 
MÔNica NaZarÉ coNcEiÇÃo doUrado, matrícula n° 57234852/1, sid-
NEY triNdadE GUiMarÃEs, matrícula n° 80845357/2,  NEY fErrEira 
fraNca, matrícula n° 54194428/2 e rUY GUilHErME aMaNaJas MaUEs, 
matrícula n° 6320945/3, com o objetivo de executar a fase regional do 
araguaia da 11° edição do “Jogos abertos do Pará”, no município de Xin-
guara - Pa, de 24/05 à 29/05/2022.ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 794010
Portaria Nº. 149/2022-seeL, de 03 de Maio de 2022.
coNcEdEr, 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos servidores raYssa tali-
No fErrEira, matrícula n° 5937167/2, BiaNca rodriGUEs dos saN-
tos, matricula n° 5933585/3 e EvaNdro da lUZ riBEiro, matrícula n° 
5309212/1, para realizar a coordenação e a cobertura jornalística respec-
tivamente, da fase regional araguaia do evento denominado “Xi Jogos 
abertos do Pará - JoaPa, no município de Xinguara - Pa, no período de 
24/05/2022 a 29/05/2022. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 794008

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 144/2022-seeL, 29 de aBriL de 2022.
coNcEdEr, a servidora Maria cristiNa NUNEs Baia, matrícula 
nº57174286/2, 24 (24) dias de gozo de férias no período de 07 a 30/03/2022, 
referente ao exercício 2020/2021. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 794020

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 03/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/301013
data dE ratificaÇÃo: 04/05/2022
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE colaBoraÇÃo, dEcorrENtE da iNE-
XiGiBilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 03/2022 tEM Por oBJEto a 
cElEBraÇÃo dE ParcEria atravÉs dE tErMo dE colaBoraÇÃo Para 
o dEsENvolviMENto do “ProJEto do Xi JoGos aBErtos do Pará”.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 art. 29 caput, e 31, ii e 
demais legislações aplicáveis.
valor: r$ 1.806,791,70 (um milhão e oitocentos e seis mil e setecentos 
e noventa e um reais e setenta centavos).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o sEcrEtario dE 
Estado dE EsPortE E laZEr, NivaN sEtUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 03/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a FEDERAÇÃO PARAENSE DE 
dEsPorto Escolar cNPJ Nº 04.516.401/0001-50

Protocolo: 793603
eXtrato do terMo de coLaBoraÇÃo: 03/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/301013
data dE ratificaÇÃo: 04/05/2022
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE colaBoraÇÃo, dEcorrENtE da iNE-
XiGiBilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 03/2022 tEM Por oBJEto a 
cElEBraÇÃo dE ParcEria atravÉs dE tErMo dE colaBoraÇÃo Para 
o dEsENvolviMENto do “ProJEto do Xi JoGos aBErtos do Pará”.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 art. 29 caput, e 31, ii e 
demais legislações aplicáveis.
viGÊNcia:04/05/2022 a 24/08/2022
osc: fEdEraÇÃo ParaENsE dE dEsPorto Escolar cNPJ Nº 
04.516.401/0001-50.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
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fase regional carajás - canaã dos carajás/Pa - período de 11/05 a 
15/05/2022:
funcional Programática:08101.27.812.1499.83176
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi:208EvENJoaB
valor: r$ 196.872,30
fase regional Baixo tocantins - Moju/Pa - período de 18/05 a 22/05/2022:
funcional Programática:08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi:208EvENJoaB
valor: r$ 251.844,30
fase regional araguaia - Xinguara/Pa - período de 25/05 a 29/05/2022:
funcional Programática:08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi: 208EvENJoaB
valor: r$ 249.272,30
fase regional Xingu/tapajós - altamira/Pa- período de 01/06 a 05/06/2022:
funcional Programática:08101.27.812.1499.83176
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi:208EvENJoaB
valor: r$ 197.812,30
fase regional Marajó il - soure/Pa - período de 15/06 a 19/06/2022:
funcional Programática:08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi: 208EvENJoaB
valor: r$ 196.842,30
fase regional Guamá/Guajará - castanhal/Pa - período de 06/07 a 
10/07/2022:
funcional Programática:08101.27.812.1499.83176
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi:208EvENJoaB
valor: r$ 288.583,60
fase regional Baixo amazonas - santarém/Pa - período de 13/07 a 
17/07/2022:
funcional Programática:08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi: 208EvENJoaB
valor: r$ 249.282,30
fase regional araguaia Marajó l - Breves/Pa - período de 20/07 a 
24/07/2022:
funcional Programática:08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi:208EvENJoaB
valor: r$ 176.282,30
valor: r$ 1.806,791,70 (um milhão e oitocentos e seis mil e setecentos e 
noventa e um reais e setenta centavos).
data da assiNatUra: 04 de maio de 2022.
ordENador rEsPoNsávEl: NivaN sEtUBal NoroNHa

Protocolo: 793596
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 05/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/291670
data dE ratificaÇÃo: 04/05/2022
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 05/2022 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atravÉs dE tErMo dE foMENto Para o dEsEN-
volviMENto do ProJEto “1° Eco BElÉM dE fUtEvÔlEi”.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
valor: r$ 198.960,00 (cento e Noventa e oito mil e Novecentos e ses-
senta reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o sEcrEtario dE 
Estado dE EsPortE E laZEr, NivaN sEtUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público Nº 
05/2022, nos termos  Art. 31, II da Lei Federal n° 13.019/2014 visando firmar 
parceria com a iNstUto MaNGUEZal, cNPJ Nº 21.774.398/0001-93

Protocolo: 793887
eXtrato do terMo de FoMeNto: 05/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/291670
data dE ratificaÇÃo: 04/05/2022
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 05/2022 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atravÉs dE tErMo dE foMENto Para o dEsEN-
volviMENto do ProJEto “1° Eco BElÉM dE fUtEvÔlEi”.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 

legislações aplicáveis.
viGÊNcia: 04/05/2022 a 12/08/2022.
osc: iNstitUti MaNGUEZa, cNPJ Nº 21.774.398/0001-93
dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 275606
Pi: 22EMEN00170
valor: r$ 198.960,00
data da assiNatUra: 04/05/2021.
ordENador rEsPoNsávEl: NivaN sEtUBal NoroNHa

Protocolo: 793884
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 17/2022 – setUr
coNtratada: orGaNiZaÇÃo sociaL Para 2000 – os Para 2000, 
cNPJ:03.584.058/0001-18
oBJEto: contratação da organização social Pará 2000, associação privada 
sem fins lucrativos que possui contrato de gestão com o Governo do Pará 
através desta secretaria de turismo, com o escopo de promover a locação 
de espaço e a administração de evento, a feira internacional de turismo da 
amazônia – fita. Por administração compreende-se planejamento, organi-
zação e gestão – com intuito de promover as potencialidades turísticas da 
região amazônica e, por conseguinte, a promoção do destino Pará.
viGÊNcia: 02/05/2022 a 01/07/2022
valor GloBal: r$ r$ 2.480.018,65 (dois milhões, quatrocentos e oitenta 
mil e dezoito reais e sessenta e cinco centavos).
funcional Programática: 69101. 23.695.1498.8383
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101
fonte: 0301
Plano interno: 2070008383c
ação: 234972
data da assiNatUra: 02/05/2022
ordENador rEsPoNsávEl: aNdrÉ orENGEl dias, secretário de Estado 
de turismo

Protocolo: 793875

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 327/GePs/setUr de 04 de Maio de 2022
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/528377; rEsolvE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora aUrEa stElla dE carvalHo 
costa, matricula 55589438/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão 
em turismo. ii – o valor do suprimento corresponde a: r$: 1.700,00 (um 
mil e setecentos reais), para atender as despesas de classificação: 339033 
(Passagens e locomoção). a utilização do suprimento de fundos será no 
período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a 
prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplica-
ção. ordENador: aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 793636
Portaria Nº 328/setUr de 04 de Maio de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/533588; rEsolvE: i – con-
ceder suprimento de fundos a servidora rEGiNa lÚcia MoraEs PErEira, 
mat. 54195545/2, téc. de Planejamento e Gestão em turismo. ii – o valor 
do suprimento corresponde a r$ 800,00 (oitocentos reais), para atender 
a despesa de classificação 339033 (Passagens e Locomoção). A utilização 
do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de 
recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 
15 dias após o período de aplicação.ordENador: aNdErsoN olivEira 
cavalcaNtE

Protocolo: 793878
Portaria Nº 329/GePs/setUr de 04 de Maio de 2022
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/529972; rEsolvE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora MarGarEtE riBEiro dos 
SANTOS CARVALHO, Mat. 5960153/1, Gerente de Qualificação dos Servi-
ços turísticos. ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 2.000,00 (dois 
mil reais), para atender as despesas de classificação 339033 (Passagens e 
locomoção). a utilização do suprimento de fundos será no período de 30 
(trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de 
contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplicação. ordENa-
dor: aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 793889
Portaria Nº 330/GePs/setUr de 04 de Maio de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/528824. rEsolvE: i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor NÉlio EdWar dos saNtos 
costa, mat. 55586309/1, assist. de Gestão em turismo. ii – o valor do 
suprimento corresponde a r$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender a 
despesas de classificação: 339033 – (Passagem e locomoção). A utilização 
do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data 
de recebimento, para prestação de contas em 15 (quinze) dias após sua 
aplicação. ordENador: aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 793901
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Portaria Nº 331/GePs/setUr de 04 de Maio de 2022
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/523975; rEsolvE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora aNdrEZa MEirElEs silva, 
Mat. 5960416/1, Ger. de Qualificação Profissional; II – O valor do supri-
mento corresponde a: r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), para aten-
der as despesas de classificação: 339033 (Passagens e Locomoção). A uti-
lização do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após 
a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo 
máximo de 15 dias após o período de aplicação. ordENador: aNdErsoN 
olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 793915

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 326/GePs/setUr, de 04 de Maio de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/506339; rEsolvE: conce-
der 5 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora EdMÊ cUNHa da silva, Mat. 
57176610/1, téc. de Planejamento de Gestão em turismo. oBJ: organizar 
e conduzir o seminário “indicadores de turismo do Pará e região turística 
das florestas do Marajó” e ações do eixo de atuação do programa de re-
gionalização do turismo. dEstiNo: Portel/Pa. PErÍodo: 09 e 14.05.2022. 
ordENador: aNdErsoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 793869

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 33/2022-GaB/dPG, de 02 de Maio de 2022.
aprova a Programação orçamentária e o cronograma de Execução Mensal 
de desembolso do orçamento de 2022 da defensoria Pública para o se-
gundo Quadrimestre do Exercício em vigor.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas aos órgãos do Poder Judiciário, legislativo, defensoria Pú-
blica, Ministério Público e dos demais órgãos constitucionais independentes 
na lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o Exercício de 2022; coNsidEraNdo ainda, que a 
partir da edição da lei complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, lei 
de Responsabilidade Fiscal, responsabiliza a gestão fiscal a cada um dos 
Poderes constituídos, a Defensoria Pública; CONSIDERANDO finalmente, a 
necessidade de se assegurar o equilíbrio fiscal, por meio da otimização e 
eficiência na aplicação dos Recursos Públicos. RESOLVE:
art. 1º - aprovar a Programação orçamentária e o cronograma de Execu-
ção Mensal de desembolso da defensoria Pública para o segundo Quadri-
mestre do exercício de 2022, na forma dos anexos a seguir discriminados:
I- ANEXO 1 - A Programação das Quotas Orçamentárias mensais, identifi-
cadas por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, observa-
do os limites dos saldos orçamentários em conformidade a da lei nº 9.292, 
de 19 de julho de 2021;
ii- aNEXo 2 - o cronograma de execução mensal de desembolso das despe-
sas à conta dos recursos do tesouro Estadual e de outras fontes, por grupo de 
despesa, em conformidade a da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021
art. 2º as quotas orçamentárias mensais que trata o aNEXo 1 do artigo an-
terior serão disponibilizadas mensalmente no sistema de administração fi-
nanceira para Estados e Municípios (siafEM), pela própria defensoria Pública.
art. 3º as alterações nos aNEXos 1 e 2, constantes nos incisos i e ii 
dos artigo 1º, serão aprovados pela Portaria do defensor Público Geral, 
devendo ocorrer ao final de cada bimestre, se necessário, observando:
i- a disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste;
ii- o encaminhamento pelo Poder Executivo da reestimativa da receita 
para o presente quadrimestre.
art. 4º os créditos suplementares autorizados em função dos artigos 
específicos da Lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, serão incluídos no 
mês de sua aprovação no aNEXo 1 do artigo 1º - Programação das Quotas 
orçamentárias mensais, por meio de Portaria e por ato próprio do 
defensor Público;
art. 5º Esta Portaria terá efeitos a partir de 01 de maio de 2022.
art. 6º revogam-se as disposições em contrário
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, 02 de maio de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

aNeXo i -  -Programação orçamentária  - 2º Quadrimestre 2022
       

ProGraMa 1 : Manutenção da Gestão da defensoria Publica
Grupo Fonte Maio Junho Julho agosto total

Pessoal e 
Encargos 101 4.041.970,92 4.041.970,92 4.041.970,92 4.041.970,92 16.167.883,67

odc 101 2.810.317,33 2.810.317,33 2.810.317,33 2.810.317,33 11.241.269,33
total 1  6.852.288,25 6.852.288,25 6.852.288,25 6.852.288,25 27.409.153,00

ProGra-
Ma 2 : 

defensoria : 
o acesso à  

justiça

      

Grupo fonte Maio Junho Julho agosto total
Pessoal e 
Encargos 101 12.641.153,83 12.641.153,83 12.641.153,83 12.641.153,83 50.564.615,33

odc 101 1.399.261,17 1.399.261,17 1.399.261,17 1.399.261,17 5.597.044,67
 115     0,00
       

investi-
mento 101     0,00

 115     0,00
       

total 2  14.040.415,00 14.040.415,00 14.040.415,00 14.040.415,00 56.161.660,00
total 1 +2  20.892.703,25 20.892.703,25 20.892.703,25 20.892.703,25 83.570.813,00

fonte: siafem 2022/ oGE 2022 / 
NUPlaN     

       
aNeXo ii - cronograma de execução Mensal de desembolso

Em r$1,00       
Unidade orçamentária : defensoria 

Pública     

Grupo fonte Maio Junho Julho agosto total
Pessoal       

recursos do 
tesouro 101 16.683.124,75 16.683.124,75 16.683.124,75 16.683.124,75 66.732.499,00

       
 outras 

despesas 
correntes

 4.209.578,50 4.244.367,50 4.209.578,50 4.209.578,50 16.873.103,00

 recursos 
do tesouro 101 4.209.578,50 4.209.578,50 4.209.578,50 4.209.578,50 16.838.314,00

fundep 115   -   34.789,00   -   - 34.789,00
       

 investi-
mento    1.071.890,25   1.071.890,25   1.071.890,25   1.071.890,25 4.287.561,00

recursos do 
tesouro 101   1.071.890   1.071.890   1.071.890   1.071.890 4.287.561,00

fundep 115   -   -   -   - 0,00
       
       

total  21.964.593,50 21.999.382,50 21.964.593,50 21.964.593,50 87.893.163,00
fonte: sia-
fem 2022/ 
oGE 2022 / 

NUPlaN

      

Protocolo: 794014
Portaria Nº 211/2022/GGP/dPG, de 03 de Maio 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 054/2006 
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 administra-
tivo Eletrônico nº 2022/512161; rEsolvE:
Conceder gratificação de acumulação ao Defensor Público PABLO DE SOU-
Za MElo, na forma discriminada na tabela abaixo:

deFeNsor (a) 
PÚBLico (a)

 titULaridade / 
desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo de 

coNcessÃo

Pablo de souza Melo
1ª defensoria

Pública criminal de 
tucuruí

1ª defensoria Pública de 
Novo repartimento

10% do vencimento-base, 
nos termos do art. 2º, inciso 

ii, da resolução csdP nº 
283, de 16/11/2021.

02/05/2022 a 
19/12/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 793912
Portaria Nº 210/2022/GGP/dPG, de 03 de Maio de 2022.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/462513; rEsolvE:
designar o defensor Público rENaN fraNÇa cHErMoNt rodriGUEs, id. 
funcional nº 5931566, para atuar em sessão de tribunal do júri referente 
ao processo nº 0003084-18.2014.814.0013, na comarca de capanema, 
no dia 05 de maio de 2022, com prejuízo de suas atribuições ordinárias.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 793910
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..

errata
.

rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
coNtrato Nº: 026/2022
Processo N.º 2021/1229990- dPe/Pa.
ModalidadE dE licitaÇÃo: PrEGÃo ElEtrÔNico  005/2022- dPE
PartEs: dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa sEa tElEcoM ltda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 25.450.139/0001-68.
oBJEto: contratação de empresa especializada na prestação de sErviÇo 
dE iNtErNEt BaNda larGa, com o objetivo de fornecer acEsso a iNtEr-
NEt, quando disponível, para as unidades da defensoria Pública do Estado 
do Pará (dPE-Pa) no Município de dom Eliseu, conforme condições e exi-
gências constantes nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022.
data assiNatUra: 03/05/2022
valor GloBal: r$ 3.780,00.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Elemento de despesa: 
339040 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c GP Pará: 273623
viGÊNcia: o contrato terá vigência por 12 (doze) meses a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do inciso ii do art. 
57 da lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rEsPoNsávEl da coNtratada:
JosÉ WaNdErlEY MarQUEs MElo cPf n. 181.723.262.20.
ENdErEÇo da EMPrEsa: rua coronel leal, 969, Nova olinda, 68742-035, 
castanhal – Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo – defensor Público Geral.
PUBlicado No doE 34.957 dE 04/05/2022 Protocolo 792966

Protocolo: 793666
..

diÁria
.

Portaria 779/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à servidora Maria liMa dos saNtos 
sENa, matrícula 57201133, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica 
a, objetivo rEaliZar atENdiMENto social aos cUstodiados da ca-
dEia dE JovENs E adUltos (cPJa). fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a saNta iZaBEl 
do Pará, período 27/04/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793781
Portaria 777/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor flávio cÉsar caNcEla fEr-
rEira, matrícula 80845945-1, objetivo ProJEto cidadaNia No cárcE-
rE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a BrEvEs, período 23/05/2022 a 26/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793772
Portaria 778/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia) diária(s) aos servidores carla laKiss iGNa-
cio, matrícula 54191154, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica a, JosE 
Maria dos saNtos lEitE, matrícula 57211801, cargo Motorista, objetivo 
rEaliZar atENdiMENto JUrÍdico E tÉcNico aos adolEscENtEs QUE 
EstÃo cUstodiados Na UNidadE socioEdUcativa UasE aNaNiNdEUa i 
- cJM. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para des-
locar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 26/04/2022 a 27/04/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793776
Portaria 776/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos servidores GaBriEla MacHado Mora-
Es dE soUZa, matrícula 5897040/3, cargo assEssora JUrÍdica dE 
dEfENsoria, victor dE Barros rEis, matrícula 5950970, cargo as-
sEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, objetivo ProJEto cidadaNia No 
cárcErE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a BrEvEs, período 23/05/2022 a 26/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793769
Portaria 431/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores david olivEira PErEi-
ra da silva, matrícula 5895999, EliaNa MaGNo GoMEs, matrícula 
57194429, flávio cÉsar caNcEla fErrEira, matrícula 80845945-1, 
objetivo visita À sEdE rEGioNal do XiNGU E MUtirÃo dE PrEsos 
ProvisÓrios. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a altaMira, período 03/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793451
Portaria 782/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor valdiNEi carvalHo dE aviZ, 
matrícula 57211726, cargo Motorista, objetivo coNdUZir sErvidor 
EM diliGÊNcias E ENtrEGa dE MatEriais E EQUiPaMENtos JUNto Às 
dEfENsorias viNcUladas À dirEtoria MEtroPolitaNa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a saNta iZaBEl do Pará, período 26/04/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793906

Portaria 783/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores dEisiaNE XaviEr ortiZ, 
matrícula 5964306, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, ro-
GErio silva da rocHa, matrícula 0413063, cargo Motorista, objetivo 
aUXiliar o dEfENsor aNdErsoN araÚJo dE MEdEiros Na rEaliZa-
ÇÃo dos atENdiMENtos Nas dEPENdÊNcias do crMv. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de al-
taMira a vitÓria do XiNGU, período 04/04/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793915
Portaria 785/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à servidora dEisiaNE XaviEr ortiZ, ma-
trícula 5964306, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, objetivo 
ParticiPar do BalcÃo dE dirEitos. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de altaMira a vitÓria do 
XiNGU, período 01/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793933
Portaria 784/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 6 + 1\2, diária(s) à servidora dEisiaNE XaviEr ortiZ, matrí-
cula 5964306, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, objetivo 
ParticiPar do BalcÃo dE dirEitos. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de altaMira a MEdicilÂN-
dia, período 21/04/2022 a 27/04/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793923
Portaria 788/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa Barros JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de ca-
PaNEMa a BraGaNÇa, período 25/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793963
Portaria 789/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa Barros JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de ca-
PaNEMa a BraGaNÇa, período 18/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793972
Portaria 786/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor Márcio da 
silva crUZ, matrícula 55588733, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a MoJU, período 02/05/2022 a 06/05/2022, 16/05/2022 a 
20/05/2022, 30/05/2022 a 03/06/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793946
Portaria 787/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor Márcio da silva crUZ, 
matrícula 55588733, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM 
a viGia, período 09/05/2022 a 13/05/2022, 23/05/2022 a 27/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793953
Portaria 780/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor MiltoN cE-
sar MiraNda dUartE, matrícula 7022691, cargo Motorista, obje-
tivo coNdUZir sErvidor EM diliGÊNcias E ENtrEGa dE MatEriais 
E EQUiPaMENtos JUNto Às dEfENsorias viNcUladas À dirEtoria 
MEtroPolitaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a MaritUBa, MosQUEiro, perío-
do 05/04/2022, 19/04/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793899
Portaria 792/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa Barros JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de ca-
PaNEMa a BraGaNÇa, período 04/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793997
Portaria 791/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa Barros JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de ca-
PaNEMa a BraGaNÇa, período 11/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793988
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Portaria 790/2022 - da,04/05/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) à defensora MaYaNa Barros JorGE Joao, 
matrícula 5931565, objetivo ProJEto cidadaNia No cárcErE No cEN-
tro dE rEEdUcaÇÃo fEMiNiNo. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução csdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a aNaNiNdEUa, 
período 12/05/2022 a 13/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 793978

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 207/2022-GGP-dPG, de 03 de Maio de 2022. 
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/490173. rEsolvE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
a defensora Pública, aNaMElia silva fErrEira; id. funcional: 5895979/ 
1, referente ao aquisitivo (2019/2020), nos intervalos de 04/07/2022 a 
21/07/2022 – 18 dias e 17/10/2022 a 28/10/2022 – 12 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 793796
Portaria Nº 209/2022-GGP-dPG, de 03 de Maio de 2022. 
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/518102. rEsolvE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, a 
servidora Pública, JUliaNa dE JEsUs QUEiroZ PicaNco; id. funcional: 
54191702/ 3, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 
15/06/2022 a 14/07/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 793797

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 204/2022-GGP-dPG, de 02 de Maio de 2022. 
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/246900. rEsolvE: 
iNtErroMPEr, a contar de 05/05/2022, o gozo de férias do defensor 
Público, fraNcEliNo ElEUtErio da silva; id. funcional: 5895962/ 
1, referente ao aquisitivo (2021/2022), concedida por meio Portaria 
nº 093/22-GGP-dPG, de 24/02/2022; publicada no doe nº 34.878, de 
02/03/2022; com gozo no período de 25/04/2022 a 24/05/2022 – 30 dias. 
ficando os 20 (vinte) dias, remanescentes da interrupção, para usufruto no 
intervalo de 18/07/2022 a 06/08/2022 – 20 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 793800
Portaria Nº 206/2022-GGP-dGP, de 03 de Maio de 2022. 
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/490173. rEsolvE: 
traNsfErir, o gozo da segunda fração de férias, referente ao aquisitivo 
(2018/2019), da defensora Pública aNaMElia silva fErrEira; id. 
funcional: 5895979/ 1, transferida por meio da Portaria nº 51/22-GGP/
dP, de 03/02/2022; publicada no doe nº 34.858, de 08/02/2022; com 
gozo nos intervalos de 14/02/2022 a 25/02/2022 – 12 dias e 04/07/2022 
a 21/07/2022 – 18 dias. ficando agora transferido o gozo dos dias, da 
segunda fração, para o período de 26/04/2022 a 13/05/2022 – 18 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 793798

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
V coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas e a For-
MaÇÃo de cadastro de reserVa No carGo de deFeNsor PÚ-
BLico sUBstitUto do estado do ParÁ
editaL Nº 15 – dPe/Pa, de 4 de Maio de 2022
o defensor Público-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará (dPE/
PA) torna públicos o resultado final na avaliação biopsicossocial dos candi-
datos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência, o 
resultado final no procedimento de verificação da condição declarada para 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, indígenas e quilom-
bolas e a convocação para a prova de tribuna e para a prova de sustenta-
ção oral, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a 
formação de cadastro de reserva no cargo de defensor Público substituto 
do Estado do Pará.
1 do resULtado FiNaL Na aVaLiaÇÃo BioPsicossociaL dos 
caNdidatos QUe soLicitaraM coNcorrer Na coNdiÇÃo de 
Pessoa coM deFiciÊNcia
1.1 Relação final dos candidatos considerados pessoas com deficiência na 
avaliação biopsicossocial, na seguinte ordem: número de inscrição e nome 
do candidato em ordem alfabética.
10002874, Marcelo augusto santos Nogueira.

2 do resULtado FiNaL No ProcediMeNto de VeriFicaÇÃo da 
coNdiÇÃo decLarada Para coNcorrer Às VaGas reserVa-
das aos caNdidatos NeGros, iNdÍGeNas e QUiLoMBoLas
2.1 Relação final dos candidatos considerados negros no procedimento ad-
ministrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas 
reservadas aos candidatos negros, indígenas e quilombolas, na seguinte 
ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10003838, anderson luis lima da silva / 10000031, carolina cruz costa 
rodrigues / 10002436, daniel Batista Mariano / 10002798, davi saraiva 
Noronha / 10002441, igor cangucu leal / 10001344, Joana aurelio de 
lima / 10003894, Julia Gracielle rezende de sousa / 10003077, Magali da 
silva Medeiros / 10000715, renato duarte Bezerra.
3 da coNVocaÇÃo Para a ProVa de triBUNa e Para a ProVa 
de sUsteNtaÇÃo oraL
3.1 convocação para a prova de tribuna e para a prova de sustentação 
oral, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em 
ordem alfabética.
10001058, adriano Moda silva / 10002758, alex Goncalves Barreto Bap-
tista / 10001895, alison vaz ferreira / 10003239, ana carla lobato Perdi-
gao / 10001700, ana carolina simao fernandes de Miranda / 10000874, 
ana laura Baiocchi de souza Parreira / 10002932, ana laura Bezerra 
santos / 10004079, ana luiza Melo leal / 10001597, ana luize de aze-
vedo santullo vilella / 10001807, ana Paula coimbra Mohr / 10001210, 
Ana Sofia Cavalcante Pinheiro / 10003838, Anderson Luis Lima da Silva / 
10002016, anderson Pereira Martins / 10003491, andre filipe ribeiro va-
lente / 10001336, andre Henrique Pinto Marques caracas / 10004040, an-
dre luiz Pessoa de Mello filho / 10000531, anne caroline campos soares / 
10000483, arthur senra Jacob / 10003255, artur augusto soares da Paz / 
10002236, ary Queiroz vieira Junior / 10000191, Barbara vitorino camelo 
de freitas / 10002208, Bruno Mendonca dias carneiro / 10002706, carina 
amaral da luz / 10003269, carla susane rodrigues Miranda / 10002185, 
carolina caricio Bernardino de oliveira / 10000031, carolina cruz costa 
rodrigues / 10001662, caroline Bussoloto de Brum / 10003299, cesar 
augusto Moreira / 10002436, daniel Batista Mariano / 10004064, danyelle 
do Nascimento rolim Medeiros lopes / 10002861, davi rocha de car-
valho / 10002993, davi rocha ferreira / 10002798, davi saraiva Noro-
nha / 10003220, demetrius ferraz e silva / 10003450, Erika de andrade 
sadigursky Xavier / 10002719, Evaldo ferreira acioly filho / 10001898, 
fanuel afonso carvalho Goncalves / 10002884, fernanda de sales schet-
tini / 10001976, fernanda oria Prado / 10000941, fernanda silva Marciao 
/ 10002168, filipe de Melo Brasil / 10000275, Gabriel azevedo Junquei-
ra / 10003496, Helder lima teixeira / 10002801, Helena rosal silva / 
10003234, Heleonora cristina silva soares / 10003308, Heron Pearce Ma-
laquias / 10000689, Hugo Hollanda soares / 10001582, Hugo santos sou-
za / 10000375, ibere Garcia Nakashima / 10002441, igor cangucu leal / 
10003133, igor frota Pita / 10001837, Jessika Elisea Martins de aquino / 
10001344, Joana aurelio de lima / 10001237, Joao Paulo fortes Perina / 
10002482, Joao Pereira da silva Junior / 10003706, Joao rafael Monteiro 
rodrigues / 10000763, Joao victor Nogueira de araujo / 10003727, Jose 
luis simoes Maroja filho / 10003894, Julia Gracielle rezende de sousa / 
10002622, Julio luiz de Medeiros alves lima Kuhlmann / 10000533, laia-
na santana ribeiro / 10000923, lais Nobrega aires campelo / 10000129, 
lara Espolaor veronese / 10000467, larisse campelo Messias / 10001670, 
laura virginia Morais de oliveira / 10001882, lauro simoes de castro Bis-
netto / 10001101, leticia camara Machado / 10002715, luana Garcia lima 
/ 10002742, lucas oliveira da costa Moreira / 10000393, lucas rafael de 
alencar Mota silva / 10001399, lucas tembra lima / 10000085, luis Paulo 
rocha cardoso / 10002605, luisa Martins de lana Nunes / 10003077, Ma-
gali da silva Medeiros / 10001686, Marcela Henrique laranja / 10002874, 
Marcelo augusto santos Nogueira / 10004232, Marcus vinicius Kruger Be-
cker / 10000492, Maria carolina amaral cordeiro / 10002574, Maria clara 
Hage Pereira / 10003885, Mariana Balby Mendonca santos / 10001125, 
Mariana Belchior ribeiro freire / 10000693, Mariana Gurgel Medeiros / 
10000848, Marilia de Novaes Marques / 10003660, Matheus Gomes ca-
macho / 10002713, Miguel Eduardo de azevedo Martins filho / 10003786, 
Monique azevedo Bastos de oliveira / 10000407, Nathalie silva Martins / 
10001211, olivia albino de alencar / 10000014, rachel Maynard salga-
do Petruzzella / 10003646, rafael de Jesus rocha / 10002532, rafaela 
ribeiro Mitre / 10002030, renata ferreira da silva / 10000715, renato 
duarte Bezerra / 10000499, rick leal frazao / 10000886, rodrigo Zeidan 
Braga / 10004157, rondinelly lourenco santos / 10002722, samia larissa 
dias Barros / 10000875, tairo Batista Esperanca / 10000963, tais soa-
res vieira ferretti / 10000406, tales luis de oliveira Batista / 10003467, 
thiago leandro dias Pinheiro / 10001310, vanessa Maria de Matos castro 
/ 10003637, veronica ferreira Noronha de Barros / 10000164, Yves luan 
carvalho Guachala.
3.1.1 convocação para a prova de tribuna e para a prova de sustentação oral dos 
candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência, na 
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10002874, Marcelo augusto santos Nogueira.
3.1.2 convocação para a prova de tribuna e para a prova de sustentação 
oral dos candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10003838, anderson luis lima da silva / 10000031, carolina cruz costa 
rodrigues / 10002436, daniel Batista Mariano / 10002798, davi saraiva 
Noronha / 10002441, igor cangucu leal / 10001344, Joana aurelio de 
lima / 10003894, Julia Gracielle rezende de sousa / 10003077, Magali da 
silva Medeiros / 10000715, renato duarte Bezerra.
3.1.3 convocação para a prova de tribuna e para a prova de sustentação 
oral dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição e 
nome do candidato em ordem alfabética.
10001835, demitrius Bruno farias valente / 10000607, Juliana Goes rocha.
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4 da ProVa de triBUNa
4.1 Para a prova de tribuna, a ser realizada no dia 14 de maio de 2022, o 
candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 10 do Edital 
nº 1 – dPE/Pa, de 12 de agosto de 2021, e suas alterações, e neste edital.
4.1.1 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, a partir do 
dia 10 de maio de 2022, para verificar o horário de início e o local de reali-
zação da prova de tribuna, por meio de consulta individual, devendo, para 
tanto, informar os dados solicitados. o candidato somente poderá realizar 
a prova de tribuna no horário e no local designados na consulta individual 
disponível no endereço eletrônico citado anteriormente.
4.1.2 o não comparecimento do candidato à prova de tribuna será conside-
rado como desistência do seu prosseguimento no certame, o que implicará 
automaticamente a sua exclusão do concurso público.
4.2 A prova de tribuna, de caráter eliminatório e classificatório, será pú-
blica, valerá 100,00 pontos e consistirá na simulação do procedimento de 
defesa oral, de até 15 minutos, relativo a um caso hipotético (tema) sorte-
ado nos termos do subitem 10.5 do edital de abertura do concurso público.
4.3 o sorteio do caso hipotético (tema) ocorrerá em local e horário a serem 
oportunamente divulgados por meio de comunicado.
4.3.1 a presença no sorteio do caso hipotético (tema) a ser desenvolvido 
por ocasião da prova de tribuna é facultativa.
4.3.2 o caso hipotético (tema) a ser desenvolvido por ocasião da prova de 
tribuna será divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.
br/concursos/dpe_pa_21_defensor logo após a realização do sorteio.
4.4 Na avaliação da prova de tribuna serão considerados os seguintes quesi-
tos: articulação do raciocínio (até 20,00 pontos); convencimento da argumen-
tação (até 40,00 pontos); poder de síntese (até 20,00 pontos); emprego de 
linguagem técnico-jurídica (até 10,00 pontos); uso correto do vernáculo (até 
10,00 pontos); respeitadas as limitações da pessoa com deficiência.
4.4.1 a nota da prova de tribuna será a média aritmética das notas de 
0,00 a 100,00 pontos, atribuídas individualmente pelos dois examinadores.
4.4.2 os examinadores não formularão perguntas ao candidato.
4.5 será eliminado o candidato que obtiver média inferior a 60,00 pontos 
na prova de tribuna ou que não comparecer para a realização da prova.
5 da ProVa de sUsteNtaÇÃo oraL
5.1 Para a prova de sustentação oral, a ser realizada no dia 15 de maio de 2022, 
o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 11 do Edital nº 
1 – dPE/Pa, de 12 de agosto de 2021, e suas alterações, e neste edital.
5.1.1 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, a partir do 
dia 10 de maio de 2022, para verificar o seu local e horário de realização 
da prova de sustentação oral, por meio de consulta individual, devendo, 
para tanto, informar os dados solicitados.
5.2 o candidato que não foi convocado para a prova de sustentação oral 
será eliminado e não terá classificação no concurso público.
5.3 A prova de sustentação oral, de caráter eliminatório e classificatório, 
valerá, em seu conjunto, 100,00 pontos, será composta por 4 (quatro) 
questões e versará sobre as áreas de conhecimento estabelecidas no qua-
dro de provas constante do subitem 7.1 do edital de abertura.
5.4 as matérias objeto da prova de sustentação estão agrupadas nos se-
guintes pontos:
a) Ponto 1: direito constitucional e direitos Humanos (questão 1); direito 
Penal e direitos difusos e coletivos (questão 2); direito Processual Penal e 
Execução Penal (questão 3); direito da criança e do adolescente e direito 
do consumidor (questão 4).
b) Ponto 2: direito constitucional e direitos Humanos (questão 1); direito 
Penal e direito difusos e coletivos (questão 2); direito Processual Penal e Exe-
cução Penal (questão 3) e direito civil e direito Processual civil (questão 4).
5.4.1 as questões serão elaboradas de forma interdisciplinar, de modo a 
contemplar todas as disciplinas definidas para cada ponto.
5.4.2 o ponto a ser utilizado na arguição de todos os candidatos será sor-
teado em sessão pública, a ser realizada às 8 horas do dia 14 de maio de 
2022, no mesmo local no qual será realizada a prova de sustentação oral.
5.4.3 a presença dos candidatos na sessão pública mencionada no su-
bitem anterior é facultativa e o ponto sorteado será divulgado logo após 
o término desse ato no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/dpe_pa_21_defensor.
5.5 a prova de sustentação oral será realizada pelo cebraspe, no local e 
nos horários predeterminados na consulta individual de que trata o subi-
tem 5.1.1 deste edital, na presença dos integrantes da banca examinado-
ra, dos cronometristas e dos operadores de câmera.
5.6 a prova de sustentação oral será realizada no turno matutino.
5.6.1 A sequência de arguição dos candidatos será definida pela ordem alfabética 
dos nomes dos candidatos convocados para a prova de sustentação oral.
5.7 a abertura do malote contendo as questões que serão aplicadas será 
realizada em uma das salas de espera, na presença de pelo menos um 
candidato e de pelo menos um membro da banca examinadora.
5.7.1. após a abertura do malote, os envelopes contendo as questões que 
serão aplicadas serão encaminhados sigilosamente à banca. os candida-
tos, por sua vez, terão conhecimento do teor das questões somente no 
momento de sua arguição.
5.8 a prova de sustentação oral terá duração de, no máximo, 25 minutos. 
Nesse tempo, o candidato deverá ler (em voz alta ou silenciosamente) e 
responder às questões que lhe forem entregues por escrito, bem como 
responder às arguições da banca examinadora.
5.9 Na avaliação da prova de sustentação oral serão avaliados, em cada 
disciplina, os seguintes quesitos: domínio do conhecimento jurídico, cuja 
pontuação máxima limita-se a 70,00 pontos; a articulação do raciocínio, 
cuja pontuação máxima limita-se a 10,00 pontos; a capacidade de ar-
gumentação, cuja pontuação máxima limita-se a 10,00 pontos; e o uso 
correto do vernáculo, cuja pontuação máxima limita-se a 10,00 pontos.

5.10  cada um dos membros da banca examinadora arguirá e avaliará o 
candidato a respeito de duas questões.
5.11 A nota final na prova de sustentação oral corresponderá à média arit-
mética das notas em cada questão.
5.12  os candidatos que obtiverem média inferior a 60,00 pontos na prova 
de sustentação oral serão eliminados e não terão classificação no concurso.
5.13 Não haverá segunda chamada para a realização da prova de susten-
tação oral. o não comparecimento à prova de sustentação oral implicará a 
eliminação do candidato do concurso.
5.14 Não será realizada prova de sustentação oral, em hipótese alguma, 
fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados na consulta 
individual de que trata o subitem 5.1.1 deste edital.
6 da sessÃo PÚBLica de reaLiZaÇÃo da ProVa de triBUNa e 
da ProVa de sUsteNtaÇÃo oraL
6.1 a prova de tribuna e a prova de sustentação oral serão prestadas em ses-
são pública, na presença dos membros da banca examinadora, da equipe de 
aplicação da prova (cronometristas, operadores de câmera etc.) e do público.
6.2 Para assistir à prova de tribuna e a prova de sustentação oral, o inte-
ressado deverá, necessariamente, fazer seu agendamento por meio do link 
disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
dpe_pa_21_defensor, das 10 horas do dia 6 de maio de 2022 às 18 horas 
do dia 7 de maio de 2022, horário oficial de Brasília/DF.
6.3 Para realizar o agendamento, o interessado deverá estar cadastrado 
no site do cebraspe.
6.4 Em hipótese alguma será permitido realizar mais de um agendamento por cPf.
6.5 após o agendamento, o sistema gerará um comprovante que deverá 
ser apresentado no dia e no horário agendados, acompanhado, obrigato-
riamente, do documento de identidade original.
6.6 o comprovante de agendamento é pessoal e intransferível.
6.7 o público deverá chegar ao local de aplicação da prova de tribuna e 
na prova de sustentação oral com antecedência mínima de 30 minutos do 
horário previsto para seu início.
6.8 será permitida a entrada de no máximo duas pessoas do público na 
sala de arguição. o público entrará na referida sala 15 minutos antes da 
entrada do primeiro candidato designado para o respectivo turno.
6.9 o público não poderá se ausentar do local de prova sem a autorização 
expressa do coordenador de aplicação da prova, bem como não poderá 
transitar desacompanhado no ambiente de realização da prova.
6.9.1 Para as pessoas que agendarem sua participação no público da prova 
de sustentação oral para o período matutino, a liberação será dada somente 
após a chegada dos candidatos que realizarão essa prova no período da tarde.
6.10 o público não poderá, durante toda sua permanência no local de 
prova, manter comunicação entre si, utilizar máquinas calculadoras ou si-
milares, livros, impressos ou fazer qualquer tipo de anotação.
6.11 o público deverá observar, ainda, o disposto nos itens 7 e 8 deste 
edital, bem como as demais instruções da equipe do cebraspe no local de 
realização da prova.
6.11.1 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, 
o público será submetido ao detector de metal para acesso à sala.
7 das disPosiÇÕes Gerais soBre a ProVa de triBUNa e a 
ProVa de sUsteNtaÇÃo oraL
7.1 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 
prova de tribuna e da prova de sustentação oral com antecedência mínima 
de uma hora em relação ao horário fixado para o seu início.
7.2 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no 
local de realização da prova de tribuna e(ou) da prova de sustentação oral 
após o horário fixado para o seu início.
7.3 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar 
documento de identidade original, na forma definida no edital de abertura, 
será automaticamente excluído do concurso.
7.4 São de responsabilidade do candidato a identificação correta de seu 
local de realização da prova de tribuna e da prova de sustentação oral e o 
comparecimento no horário determinado.
7.5 será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da 
prova de tribuna e(ou) da prova de sustentação oral, for surpreendido 
portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gra-
vador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto 
e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, 
refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, cho-
colate, balas etc.), que não seja fabricado com material transparente;
e) armas.
7.6 sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de pro-
va, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela 
equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, telefone celular e qualquer 
outro equipamento eletrônico relacionado no subitem 7.5 deste edital.
7.7 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova de 
tribuna e da prova de sustentação oral, nem por danos a eles causados.
7.8 Por ocasião da realização da prova de tribuna e da prova de susten-
tação oral, todos os candidatos deverão apresentar-se adequadamente 
trajados, sendo obrigatório o uso do terno para os homens e traje social 
discreto para as mulheres.
7.9 a prova de tribuna e a prova de sustentação oral serão gravadas em sistema 
audiovisual exclusivamente pelo Cebraspe para fins de registro da avaliação.
7.9.1 o cebraspe poderá disponibilizar acesso à gravação da prova de tribuna 
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e(ou) da prova de sustentação oral, durante prazo a ser estabelecido no edital 
de resultado provisório na fase, somente para fins de interposição de recurso.
7.9.2 É proibido ao candidato realizar download da gravação da prova de 
tribuna e(ou) da prova de sustentação oral e(ou) divulgá-la(s) para fins 
não dispostos nos procedimentos de interposição de recursos, ainda que 
para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de sua eliminação do con-
curso, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.
7.10 a realização da prova de tribuna e da prova de sustentação oral po-
derá ser interrompida, se assim exigir o número de candidatos ou em caso 
fortuito, para ter prosseguimento em dia, em local e em horário a serem 
anunciados pelo cebraspe no ato de suspensão dos trabalhos, dispensan-
do-se, neste caso, qualquer forma de publicação.
7.11 Não será permitida, no ambiente de prova, a comunicação das pes-
soas presentes, entre si ou com candidato, exceto na sala de espera, ou a 
prática de qualquer outro ato que possa interferir na concentração ou no 
rendimento do candidato.
7.12 Em hipótese alguma, o candidato poderá assistir à prova de outro 
candidato, mesmo que eliminado em fases anteriores.
7.13 Nos dias de realização da prova de tribuna e da prova de sustentação 
oral, em cada turno de realização, os candidatos permanecerão isolados 
em uma sala de espera.
7.14 os candidatos não poderão, durante a realização da prova de tribuna 
e(ou) da prova de sustentação oral, manter comunicação entre si, utilizar 
livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, ou, 
ainda, fazer qualquer anotação.
7.15 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório 
na prova de tribuna e(ou) na prova de sustentação oral deverá observar os 
procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
8 das Medidas de ProteÇÃo Para eVitar a traNsMissÃo do 
coroNaVÍrUs
8.1 Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de 
proteção à transmissão do coronavírus adotadas pelo cebraspe, o candi-
dato deverá:
a) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local 
de aplicação, observado o subitem 8.1.4 deste edital;
b) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso 
com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na 
entrada das salas de provas e dos banheiros;
c) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre 
os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de apli-
cação das provas;
d) verificar o seu horário de acesso ao local de provas, conforme informado 
na consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as 
informações relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;
e) submeter-se à pré-identificação realizada pela equipe de campo na che-
gada dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o 
manuseio de documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, po-
dendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara, se estiver utili-
zando-a, de modo a permitir a visualização do seu rosto — concedendo-se 
somente ao candidato a manipulação de sua máscara —, mantendo-se o 
distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro 
candidato ou membro da equipe de aplicação;
f) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face 
enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;
g) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas 
para evitar aglomeração.
8.1.1 caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação 
usando máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas 
descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que te-
nham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transpa-
rente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, independen-
temente da higienização a ser feita pela equipe do cebraspe. o candidato 
também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel, 
desde que esse recipiente seja transparente.
8.1.2 as máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso 
individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
8.1.3 o cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 
70% aos candidatos, exceto na forma do subitem 8.2 deste edital.
8.1.4 caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de 
sua chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °c, será per-
mitido o seu ingresso ao local de aplicação. se a temperatura corporal do 
candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for 
superior a 37,5 °c, será imediatamente realizada uma segunda aferição; 
se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com tempe-
ratura corporal superior a 37,5 °c, o candidato poderá ser encaminhado 
para realizar as provas em sala especial.
8.2 o cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos 
locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
8.3 recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consu-
mo, em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros 
ou qualquer outro dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.
8.4 o candidato que informar, na data de aplicação das provas, que está 
acometido pela covid-19 não poderá realizá-las.
8.5 outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos 
gerais de prevenção do coronavírus nos locais de provas estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br.
9 das disPosiÇÕes FiNais
9.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos 
recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicos-
social dos candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com 
deficiência e no procedimento de verificação da condição declarada para 
concorrer às vagas reservadas aos negros, indígenas e quilombolas esta-

rão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 12 de maio 
de 2022, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ 
dpe_pa_21_defensor.
9.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem 
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamen-
to das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do 
candidato, que impossibilitem a visualização das justificativas da banca 
para o deferimento ou indeferimento.
9.3 o edital de resultado provisório na prova de tribuna e na prova de 
sustentação oral será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e di-
vulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/dpe_pa_21_defensor, na data provável de 27 de maio de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo
defensor Público-Geral
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resoLUÇÃo csdP N° 318/2022, de 04 de Maio de 2022.
dispõe sobre o procedimento para a formação de lista tríplice e 
escolha do (a) ouvidor (a) Geral da defensoria Pública do estado 
do Pará e dá outras providências.
o coNsElHo sUPErior da dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, com base no poder normativo que lhe foi 
conferido pelo art. 102 da lei complementar federal n.º 80/94 e art. 10, 
da lei complementar Estadual n.º 054/2006; e
coNsidEraNdo a previsão do art. 105-a, da lei complementar Nacional 
n. 80/94 e art. 17-a da lei complementar Estadual n. 54/2006, que es-
tabelecem haver na estrutura da defensoria Pública como órgão auxiliar a 
ouvidoria Geral;
coNsidEraNdo a importância de fomentar o diálogo com a sociedade e 
que a população de modo geral se aproprie das funções e missão institu-
cional da defensoria Pública;
CONSIDERANDO que a Ouvidoria Geral tem por fim precípuo potencializar 
essa relação de intercâmbio da defensoria Pública para com a sociedade, e 
desta para com a defensoria Pública;
coNsidEraNdo a deliberação unânime do conselho superior em sua 96ª 
sessão Extraordinária, realizada em 04 de maio de 2022; rEsolvE:
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 1º Este regulamento disciplina o processo de composição da lista trí-
plice, de forma autônoma, por representações da sociedade civil, para a 
escolha do (a) ouvidor (a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
bem assim, as respectivas atribuições e deveres a que está submetido e 
dá outras providências.
caPÍtULo ii
da escoLHa, Posse e MaNdato do oUVidor-GeraL
art. 2º a ouvidoria-Geral é órgão auxiliar da defensoria Pública do Estado, 
de promoção da qualidade dos serviços prestados pela instituição.
art. 3º o (a) ouvidor (a) Geral será escolhido pelo conselho superior den-
tre cidadãos de reputação ilibada, não integrantes da carreira, indicados 
em lista tríplice formada pela sociedade civil, para mandato de 02 (dois) 
anos, permitida 01 (uma) recondução.
art. 4º será assegurado à sociedade civil o processamento da escolha dos 
(as) cidadãos (ãs) que comporão a lista tríplice referida, atendendo às de-
terminações desta resolução e das demais normas exaradas pelo conselho 
superior e por outros órgãos da defensoria Pública do Estado do Pará com 
atribuições aqui destacadas.
seÇÃo i
da coMissÃo eLeitoraL
art. 5º o conselho superior indicará 03 (três) defensores Públicos e respec-
tivos suplentes, todos estáveis na carreira, para compor a comissão Eleitoral.
§ 1º das decisões proferidas pela comissão Eleitoral caberá recurso no 
prazo de 03 (três) dias úteis para o conselho superior da defensoria Públi-
ca, que decidirá em igual prazo.
§ 2º o Presidente da comissão Eleitoral será substituído pelo 1º secretário 
e este pelo 2º secretário.
art. 6º a comissão Eleitoral terá competência para dirigir o processo de 
escolha da lista tríplice, desde o recebimento das inscrições dos cidadãos 
e entidades civis, até a comunicação ao conselho superior da defensoria 
Pública do Estado do Pará dos nomes dos cidadãos habilitados a serem 
votados para o referido cargo, assim como das Entidades civis habilitadas 
aptas a votar na formação da lista tríplice para ouvidor-Geral, cabendo-
lhe, dentre outras atribuições:
i – receber, deferir ou indeferir as inscrições dos (as) representantes da 
sociedade civil que desejarem se habilitar para participar do pleito eleitoral 
para formação da lista tríplice;
ii - receber, deferir ou indeferir os registros dos (as) candidatos (as) à 
ouvidoria Externa da defensoria Pública do Estado do Pará;
iii - analisar e decidir fundamentadamente eventuais impugnações;
iv - organizar audiência pública com apoio da defensoria Pública do Estado 
do Pará para divulgação e elucidação à sociedade sobre o pleito eleitoral 
para formação da listra tríplice e a função da ouvidoria Externa da defen-
soria Pública do Estado do Pará;
v - organizar o processo de escolha para eleição e formação da lista tríplice;
vi - Expedir editais, comunicados e demais normas necessárias ao anda-
mento dos trabalhos;
vii - Promover as publicações e comunicações necessárias;
viii - apurar os votos e proclamar o resultado, lavrando a respectiva ata e 
resolver os casos omissos.
iX – apresentar ao conselho superior a lista das Entidades civis aptas a vo-
tar na escolha da formação da lista tríplice para ouvidor-Geral, bem como 
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os nomes dos cidadãos habilitados a serem votados para o referido cargo.
Parágrafo único. o (a) primeiro (a) secretário (a) da comissão Eleitoral 
lavrará ata circunstanciada, das reuniões da referida comissão.
art. 7º o (a) Presidente da comissão Eleitoral de que trata o artigo an-
terior, publicará edital de abertura para escolha do (a) ouvidor (a) Geral, 
devendo conter as datas, os prazos e a forma para:
i - as inscrições dos cidadãos que desejarem se habilitar ao cargo de ou-
vidor (a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará;
ii - as inscrições das entidades civis que desejarem habilitar-se para, re-
presentando a sociedade civil, participar da formação da lista tríplice para 
escolha do (a) ouvidor (a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará.
Parágrafo único. os cidadãos que pretendam habilitar-se ao cargo de ou-
vidor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará e as entidades civis 
que desejarem participar da formação da lista tríplice para escolha do (a) 
ouvidor (a) Geral deverão apresentar sua inscrição à referida comissão 
Eleitoral, através do e-mail por esta indicado, no prazo fixado pelo Edital 
de abertura e suas posteriores alterações.
seÇÃo ii
ProcediMeNto de escoLHa
art. 8º a eleição para o cargo de ouvidor (a) Geral deverá ocorrer em até 
30 (trinta) dias do ato de convocação, salvo se, por razões extraordinárias, 
devidamente justificadas pela Comissão Eleitoral, tais prazos não puderem 
ser cumpridos.
art. 9º será realizada audiência pública, presencialmente ou em meio vir-
tual, com os seguimentos sociais, para apresentar os fins institucionais 
da defensoria Pública, o instituto da ouvidoria externa e os critérios para 
formação da lista tríplice para escolha do (a) ouvidor (a) Geral.
i - a audiência acima citada será promovida e presidida pela comissão Elei-
toral, facultada a participação de integrante do colégio de ouvidorias da 
defensoria Pública do Brasil e da associação das defensoras e defensores 
Públicos do Estado do Pará;
ii - No processo de organização da audiência pública em referência serão 
expedidos ofícios aos conselhos Estaduais de direitos e aos organismos 
personificados e não personificados da sociedade civil com notória atuação 
no Estado, designando data, horário, local e pauta;
iii - Na distribuição dos convites para audiência pública será assegurada 
ampla publicidade nos veículos de comunicação, tendo como obrigatória a 
divulgação de edital contendo extrato das regras para escolha e informa-
ções sobre dia, horário e local da audiência, no Diário Oficial do Estado e 
no site oficial da Defensoria Pública;
iv - a audiência pública referida será realizada, prioritariamente, em local 
que favoreça o livre acesso ao público, podendo, ainda, ser realizada em 
meio virtual.
art. 10. Poderão habilitar-se ao cargo de ouvidor (a) Geral da defensoria 
Pública do Estado do Pará os cidadãos que preencham os seguintes requisitos:
i - ser brasileiro nato ou naturalizado ou português amparado pela recipro-
cidade de direitos consignada na legislação específica;
ii - Estar no pleno exercício dos direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais;
iii - Estar quite com as obrigações militares, se candidato do sexo masculino;
IV - Não incidir na hipótese de inelegibilidade disposta na parte final do § 
4º, do art. 14, da constituição federal;
v - ser moralmente idôneo e possuir reputação ilibada, comprovada por 
meio de certidões criminais das Justiças Estadual e federal, certidão da 
Justiça Eleitoral, bem como certidões criminais da Justiça Militar do Estado 
e da União, assim como certidões de órgão de classe se pertencer a algum;
vi - Não ocupar, por ocasião da posse no cargo de ouvidor (a) Geral, cargo 
eletivo ou em comissão, em qualquer uma das esferas da administração 
Pública municipal, estadual ou federal, direta ou indireta, em qualquer es-
fera de poder;
vii - Não cumular o cargo de ouvidor (a) Geral com outra função remunerada;
viii - Possuir atuação social comprovada por, no mínimo, 01 (um) ano;
iX - Possuir diploma, registrado, de conclusão de curso de nível superior 
em bacharelado/licenciatura, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEc);
X – Não ser dirigente de Partido Político a pelo menos 1 (um) ano antes 
da candidatura;
Xi - ter mais de 30 anos de idade na data da posse.
§ 1º será vedada a habilitação:
i - de membros da defensoria Pública do Estado do Pará, ativos ou inati-
vos, de seus servidores, bem como de qualquer pessoa que possua vínculo 
de parentesco com quaisquer daqueles até o terceiro grau, seja por con-
sanguinidade ou afinidade;
ii - de cidadãos integrantes das carreiras jurídicas de Estado e de Governo, 
ativos ou inativos.
§ 2º Positivada nos documentos mencionados no inciso v a existência de 
penalidade ou distribuição, caberá ao candidato oferecer esclarecimentos 
e provas da natureza não prejudicial das ocorrências verificadas, relativa-
mente aos requisitos pessoais exigidos.
art. 11. o cidadão que pretender habilitar-se ao cargo de ouvidor (a) Geral 
da defensoria Pública do Estado do Pará deverá apresentar requerimento 
ao Presidente da comissão Eleitoral que será criada por resolução deste 
Conselho tendo os nomes indicados pelo seu Presidente, no prazo fixado 
pelo Edital de abertura, na forma do anexo Único desta, juntamente com 
os seguintes documentos, sob pena de não homologação da habilitação, 
portanto, o interessado que se habilitar ao cargo de ouvidor (a) Geral 
deverá apresentar todos os documentos comprobatórios da satisfação dos 
critérios apontados no artigo anterior e ainda:
i - curriculum vitae indicando, entre outras informações, endereço eletrô-
nico (e-mail), o histórico de atuação social, em uma das áreas de atuação 
da defensoria Pública por, no mínimo, 01 (um) ano, a apresentação de um 
arrazoado dos propósitos, dos princípios de política institucional que defen-
de para a ouvidoria Geral, bem como para o estabelecimento de práticas 

democrático-participativas no âmbito da defensoria Pública;
ii - declaração do candidato de que: concorda com as normas editadas 
pelo conselho superior, incluindo a escolha a ser realizada entre os nomes 
que compõem a lista tríplice; preenche todos os requisitos para investidura 
do cargo pretendido e aceita a indicação para o cargo de ouvidor (a) Geral 
da defensoria Pública, caso seja escolhido.
Parágrafo único. Não serão recebidas as habilitações em desconformidade 
com a lei complementar federal nº 80/94, na lei complementar Estadual 
nº 054/06, com as normas prescritas na presente resolução ou no edital de 
abertura do processo de escolha.
Art. 12. Para fins de habilitação, nos termos desta resolução, considera-se 
entidade civil a organização ou entidade de natureza privada, legitima-
mente constituída, representativa de interesses sociais relevantes, inde-
pendentemente de sua vinculação a determinado segmento, classe social 
ou profissional.
§ 1º são requisitos para habilitação e participação das entidades civis no 
processo de formação da lista tríplice, a comprovação das condições abai-
xo, mediante apresentação de documentação original e cópia, sob pena de 
não homologação da habilitação, além dos previstos em lei:
i - Estar legitimamente constituída, com comprovação de atuação há pelo 
menos três anos;
II - Não possuir fins lucrativos;
iii - Possuir abrangência estadual ou nacional;
iv - apresentar estatuto da entidade civil, ata de eleição da diretoria, re-
gistrados ou não em cartório civil e, caso haja, cNPJ;
V – Que tenha por finalidade institucional, a promoção da defesa do Es-
tado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, a redução 
das desigualdades sociais, combate a discriminação racial, a prevalência 
e efetividade dos direitos humanos, a defesa dos interesses individuais e 
coletivos da criança e adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, da 
mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais 
vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado e ainda possuir afi-
nidade com os objetivos e finalidades da Defensoria Pública.
§ 2º a entidade civil que preencher os requisitos acima e pretender habili-
tar-se para participar da formação da lista tríplice para escolha do (a) ou-
vidor (a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, deverá apresentar 
requerimento ao Presidente da Comissão Eleitoral, no prazo fixado pelo 
Edital de abertura, através do e-mail por esta indicado, juntamente com 
a documentação retrocitada, além de endereço eletrônico (e-mail) válido 
para recebimento de intimações ou comunicados, bem como de outras que 
poderão ser exigidas.
§ 3º a inscrição dos (as) candidatos (as) e das entidades civis implicará 
o conhecimento e a aceitação das normas para o processo de escolha do 
ouvidor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, bem como desta 
resolução, dos editais e comunicados a serem publicados.
art. 13.  findo o prazo para a apresentação de habilitação ao cargo de 
ouvidor (a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará e do prazo de 
inscrição para a participação das entidades civis na formação da lista trípli-
ce, a Comissão Eleitoral decidirá e divulgará, por meio do Diário Oficial do 
Estado observado a ordem alfabética, a relação dos candidatos e entidades 
civis aptas a participarem do processo de escolha.
§ 1º após a publicação de que trata o caput deste artigo, será aberto o 
prazo mínimo de dois dias úteis para que qualquer cidadão possa apresen-
tar impugnação aos candidatos e as entidades civis habilitadas, mediante 
requerimento endereçado ao Presidente da comissão Eleitoral, devidamen-
te fundamentado e com provas do alegado, sob pena de indeferimento 
liminar da impugnação.
§ 2º caberá a comissão Eleitoral à decisão das inscrições dos cidadãos e 
entidades civis, bem como de eventuais impugnações apresentadas, asse-
gurada ao impugnado apresentar defesa escrita, no prazo mínimo de 24 
(vinte e quatro) horas.
art. 14. as entidades civis habilitadas participarão da sessão do conselho 
superior com direito a voto a formação da lista tríplice para a escolha do 
(a) ouvidor (a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará.
art. 15. o (a) Presidente da comissão Eleitoral, imediatamente comunicará 
por escrito ao conselho superior a relação das entidades civis habilitadas, 
bem como os nomes dos cidadãos aptos a serem votados para o cargo de 
ouvidor (a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará.
Parágrafo único. após a apresentação dos nomes de que trata o caput 
deste artigo, cessará as atribuições e competências da comissão Eleitoral 
prevista nesta resolução.
art. 16. Em sessão do conselho superior da defensoria Pública do Estado 
do Pará, cada uma das entidades civis habilitadas, através de seu repre-
sentante legal, indicará um candidato dentre os cidadãos já habilitados 
para formar a lista tríplice, mediante voto direto e aberto.
Parágrafo único. a sessão será realizada por meio remoto, assegurando-se 
às entidades civis ou cidadãos que devam participar da sessão, mas que 
não tenham acesso à internet, que poderão requerer, com antecedência 
mínima de 03 dias úteis, através do e-mail eleicoesouvidoria.dppa@gmail.
com , a sua participação através de unidade da defensoria Pública mais 
próxima de sua residência.
art. 17. formada a lista tríplice, o conselho superior da defensoria Pública 
do Estado do Pará decidirá pelo nome do (a) ouvidor (a) Geral da defen-
soria Pública do Estado do Pará, mediante o voto direto, aberto, nominal e 
obrigatório do Presidente e dos seus membros que tenham direito a voto.
§ 1º cada concorrente disporá do tempo de 15 (quinze) minutos para de-
fender sua candidatura.
§ 2º cada concorrente após defender sua candidatura será sabatinado pelo 
conselho superior da defensoria Pública.
§ 3º No caso de empate, a escolha caberá ao (a) Presidente do conselho 
superior da defensoria Pública do Estado do Pará.
§ 4º considerar-se-á o escolhido o mais bem votado.
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§ 5º Qualquer questionamento quanto à votação ou resultado tomado na reu-
nião do conselho superior que escolherá o (a) ouvidor (a) Geral da defenso-
ria Pública do Estado do Pará será decidido fundamentadamente pelo colegia-
do, pela maioria de seus membros, devendo ser lavrada ata circunstanciada 
do pleito, transcrita em livro próprio para registro na defensoria Pública do 
Estado, publicando-se o seu extrato no Diário Oficial do Estado.
art. 18. formalizada a escolha, o (a) defensor (a) Público (a) Geral da 
defensoria Pública do Estado do Pará procederá à nomeação e posse do 
ouvidor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará.
§ 1º o (a) ouvidor (a) Geral escolhido em lista tríplice pelo conselho supe-
rior da defensoria Pública será nomeado pelo (a) defensor (a) Público (a) 
Geral nos 15 (quinze) dias subsequentes à realização da sessão colegiada 
que o escolheu e empossado perante o conselho superior.
§ 2º caso o (a) defensor (a) Público (a) Geral não efetive a nomeação do 
candidato escolhido dentro do prazo previsto, este será investido automa-
ticamente no cargo.
art. 19. os casos omissos e dúvidas de interpretação serão resolvidos pelo 
(a) Presidente do conselho superior da defensoria Pública do Estado do 
Pará, podendo ser expedidos editais, comunicados e instruções comple-
mentares, inclusive com fixação de datas, prazo e locais estabelecidos nes-
ta resolução administrativa.
art. 20. o (a) ouvidor (a) Geral fará declaração pública de bens no ato da 
posse e ao término do mandato, apresentando-a formalmente à defensoria 
Pública Geral do Estado.
seÇÃo iii
das iMPUGNaÇÕes
art. 21. Qualquer entidade da sociedade civil ou cidadão poderá impugnar 
qualquer dos (as) candidatos (as) ou entidades, quando não forem aten-
didos os critérios desta resolução e do Edital, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar da publicação do ato, desde que de forma fundamentada.
art. 22. registrada a impugnação, a comissão Eleitoral concederá prazo 
de 03 (três) dias úteis para manifestação do candidato ou entidade impug-
nado (a), a contar de sua ciência, que deverá ser instruída com os meios 
reputados válidos a provar suas alegações.
caPÍtULo iii
da VacÂNcia do carGo de oUVidor-GeraL
Art. 23. Decorridos 30 (trinta) dias de afastamento, sem justificativa, será 
declarada a vacância do cargo de ouvidor (a) Geral pelo conselho superior 
da defensoria Pública do Estado.
art. 24. ocorrendo a vacância do cargo de ouvidor (a) Geral, será realiza-
do, em até 30 (trinta) dias, novo processo de escolha para o preenchimen-
to da vaga, na forma prevista nesta resolução.
Parágrafo único. será nomeado e empossado pelo (a) defensor (a) Públi-
co (a) Geral, um substituto para atuação provisória, até a posse do novo 
ouvidor-Geral.
caPÍtULo iV
da destitUiÇÃo do oUVidor-GeraL
Art. 25. O (a) Ouvidor (a) Geral pode ser destituído antes do fim do man-
dato, por ato do(a) defensor(a) Público(a) Geral, a partir de proposta apro-
vada por 2/3 (dois terços) dos membros do conselho superior da defen-
soria Pública do Estado, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos 
casos abaixo previstos ou que com esses sejam similares:
i - abuso de poder;
ii - conduta incompatível com o exercício da função;
iii - Grave omissão;
iv – atos de improbidade.
v – Participar da direção de Partido Político
vi – violação de dispositivo contido no código de Ética, constituído por 
meio da resolução n. 128 csdP, de 10 de março de 2014.
vii – divulgação em meios de comunicação, de opinião pessoal contrária 
ao interesse institucional da defensoria Pública do Estado do Pará e da 
república federativa do Brasil.
caPÍtULo V
dos deVeres do oUVidor-GeraL
art. 26. são deveres do ouvidor-Geral, dentre outros, os que seguem abaixo:
i – Pautar sua conduta conforme as disposições do código de Ética, consti-
tuído por meio da resolução n. 128 csdP, de 10 de março de 2014;
ii - Não divulgar em meios de comunicação, opinião pessoal contrária ao 
interesse institucional da defensoria Pública do Estado do Pará e da repú-
blica federativa do Brasil;
iii - Prestar informações aos órgãos de administração superior da defen-
soria Pública do Estado, quando solicitadas;
caPÍtULo Vi
das atriBUiÇÕes da oUVidoria-GeraL
art. 27. À ouvidoria Geral compete:
i – receber e encaminhar ao corregedor-Geral representação contra mem-
bros e servidores da defensoria Pública do Estado, assegurada a defesa 
preliminar nos casos de infração ético-disciplinar e nos casos de qualidade 
da atuação prestada poderá resolvê-la e arquivá-la;
ii – receber e processar reclamações sobre qualidade do serviço público 
prestado pela defensoria Pública;
iii – Propor aos órgãos de administração superior da defensoria Pública do 
Estado medidas e ações que visem à consecução dos princípios institucio-
nais e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados;
iv – Elaborar e divulgar relatório semestral de suas atividades, que conterá 
também as medidas propostas aos órgãos competentes e a descrição dos 
resultados obtidos;
v – Participar, com direito a voz, do conselho superior da defensoria Pú-
blica do Estado;
vi – Promover atividades de intercâmbio com a sociedade civil e conselhos;
vii – Estabelecer meios de comunicação direta entre a defensoria Pública e 
a sociedade, para receber sugestões e reclamações, adotando as providên-

cias pertinentes e informando o resultado aos interessados;
viii – contribuir para a disseminação das formas de participação popular 
no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços realizados 
pela defensoria Pública;
iX – Manter contato permanente com os vários órgãos da defensoria Pú-
blica do Estado, estimulando-os a atuar em permanente sintonia com os 
direitos dos usuários;
X – coordenar a realização de pesquisas periódicas e produzir estatísticas 
referentes ao índice de satisfação dos usuários, divulgando os resultados.
Parágrafo único. as representações podem ser apresentadas por qualquer 
pessoa, inclusive pelos próprios membros e servidores da defensoria Pú-
blica do Estado, entidade ou órgão público.
caPÍtULo Vii
das disPosiÇÕes FiNais
art. 28. as datas e prazos contidos nesta resolução serão divulgados quan-
do da publicação do edital.
art. 29. fica revogada a resolução csdP Nº 239, de 16 de março de 2020.
art. 30. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
sala de reuniões do conselho superior da defensoria Pública do Estado, 
aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
Presidente do conselho superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cEsar aUGUsto assad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNtoNio carlos dE aNdradE MoNtEiro
Membro titular
BrUNo BraGa cavalcaNtE
Membro titular
alEXaNdrE MartiNs Bastos
Membro titular
JUliaNa aNdrEa olivEira
Membra titular
doMiNGos loPEs PErEira
Membro titular
rENaN fraNÇa cHErMoNt rodriGUEs
Membro titular
BEatriZ fErrEira dos rEis
Membra titular
aNeXo i da resoLUÇÃo csdP Nº XXX, de XX de XXXXX de XXXX.
editaL Nº 01/XXXX-ce/dP-Pa, VisaNdo a HaBiLitaÇÃo ao 
carGo de oUVidor-GeraL da deFeNsoria PÚBLica do estado 
do ParÁ Para o BiÊNio XXXX/XXXX
o PrEsidENtE da coMissÃo ElEitoral iNstitUÍda PEla rEsolUÇÃo 
csdP Nº XXX/XXXX, do coNsElHo sUPErior da dEfENsoria PÚBlica 
do Estado do Pará torNa PÚBlico que se encontra aberto o prazo para 
a inscrição dos cidadãos que desejarem se habilitar ao cargo de ouvidor-
Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, bem como das entidades 
civis que desejarem se habilitar para, representando a sociedade civil, par-
ticiparem da formação da lista tríplice para a escolha do ouvidor-Geral da 
defensoria Pública do Estado do Pará, para o biênio XXXX/XXXX.
o prazo para a habilitação dos interessados (cidadãos e entidades civis) 
será no período de XXXXXXXXXXX, no horário das 09:00 às 12:00 horas 
e das 14:00 às 17:00 horas,  devendo os  requerimentos de inscrições, 
cujos modelos estão anexos à resolução csdP Nº XXXXX, juntamente com 
a documentação exigida pela referida resolução administrativa, serem en-
tregues na sede da defensoria Pública do Estado do Pará, situada na rua 
Padre Prudêncio, nº 150, Belém – Pará.
o cronograma com os prazos para habilitação dos interessados e para es-
colha do ouvidor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará encontra-
se no anexo deste edital.
Para conhecimento público, o presente edital será divulgado no dia XX.XX.
XXXX, no site (www.defensoria.pa.def.br), fixado no mural da sede da De-
fensoria Pública do Estado do Pará, e ainda publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará.
Belém/Pa, XX de XXXXX de XXXX.
Presidente da comissão Eleitoral.
aNeXo ii da resoLUÇÃo csdP Nº XXX, de XX de XXXXX de XXXX.
croNoGraMa do Processo de escoLHa do oUVidor-GeraL da 
dP-Pa, Para o BiÊNio XXXX/XXXX.

Publicação do edital XXXXXXX
audiência pública XXXXXXXXXXXX

inscrição de cidadãos (ãs) e entidades civis XXXXXXXXXXX
divulgação da lista preliminar de cidadãos (ãs) e entidades 

civis habilitadas XXXXXXXXXXXX

impugnações à lista preliminar de cidadãos (ãs) e entida-
des civis habilitadas XXXXXXXXXX

defesa às impugnações XXXXXXXXXXXXX
Publicação do resultado das impugnações e lista definitiva 

dos cidadãos (ãs) e entidades habilitadas. XXXXXXXXXXX

Prazo para interposição de recursos em face da lista defini-
tiva, dirigidos ao conselho superior XXXXXXXXXXXXX
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sessão para escolha da lista tríplice pela sociedade civil XXXXXXXXXXXX
 

sessão do conselho superior para arguição e escolha do(a) 
ouvidor(a)-Geral da defensoria Pública do Pará XXXXXXXXXXXX

Protocolo: 793984
resoLUÇÃo csdP N° 319/2022, de 04 de Maio de 2022.
institui comissão Eleitoral para conduzir a eleição para o cargo de ouvidor 
(a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará para o biênio 2022-2024.
o coNsElHo sUPErior da dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, com base no poder normativo que lhe foi 
conferido pelo art. 102 da lei complementar federal n.º 80/94 e art. 10, 
da lei complementar Estadual n.º 054/2006;
coNsidEraNdo a previsão do art. 105-a, da lei complementar Nacional 
n. 80/94 e art. 17-a da lei complementar Estadual n. 54/2006, que es-
tabelecem haver na estrutura da defensoria Pública como órgão auxiliar a 
ouvidoria Geral;
coNsidEraNdo a importância de fomentar o diálogo com a sociedade e 
que a população de modo geral se aproprie das funções e missão institu-
cional da defensoria Pública;
CONSIDERANDO que a Ouvidoria Geral tem por fim precípuo potencializar 
essa relação de intercâmbio da defensoria Pública para com a sociedade, e 
desta para com a defensoria Pública;
coNsidEraNdo a resolução csdP Nº 318/2022, que dispõe sobre o pro-
cedimento para a formação de lista tríplice e escolha do (a) ouvidor (a) 
Geral da defensoria Pública do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a deliberação unânime do conselho superior em sua 96ª 
sessão Extraordinária, realizada em 04 de maio de 2022; rEsolvE:
art. 1º instituir comissão Eleitoral que conduzirá a Eleição para o cargo de 
ouvidor (a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará para o biênio 
2022-2024, que será composta pelos (as) defensores (as) Públicos (as) 
abaixo relacionados (as), os quais atuarão sem caráter de exclusividade e 
sem prejuízo de suas atribuições funcionais:
carlos EdUardo Barros da silva – Presidente;
fElicia MarQUEs fiUZa NUNEs – 1ª secretária;
silvia GoMEs NoroNHa – 2ª secretária.
§ 1º os membros da referida comissão serão remunerados na forma do 
art. 2º da resolução csdP Nº 284, de 16 de novembro de 2021.
§ 2º Em havendo necessidade de alteração de algum membro da comissão, 
cabe à defensoria Pública-Geral mediante Portaria designar o (s) novo 
(s) membro (s), com a ratificação a posteriori do CSDP.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
sala de reuniões do conselho superior da defensoria Pública do Estado, 
aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
Presidente do conselho superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cEsar aUGUsto assad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNtoNio carlos dE aNdradE MoNtEiro
Membro titular
BrUNo BraGa cavalcaNtE
Membro titular
alEXaNdrE MartiNs Bastos
Membro titular
JUliaNa aNdrEa olivEira
Membra titular
doMiNGos loPEs PErEira
Membro titular
rENaN fraNÇa cHErMoNt rodriGUEs
Membro titular
BEatriZ fErrEira dos rEis
Membra titular

Protocolo: 794000
..

oUtras MatÉrias
.

adeNdo i ao editaL de correiÇÃo ordiNÁria do 1º seMestre de 2022 
Considerando o acúmulo das atividades internas, bem como visando à efi-
ciência na prestação das atribuições da corregedoria Geral, previstas no 
art. 4º do regimento interno da corregedoria Geral da defensoria Pública; 
considerando o disposto no art. 50, § 3º do regimento interno da cor-
regedoria Geral da defensoria Pública (resolução 162/2016 csdP); faz 
saber que: as correições aprazadas para os períodos de 10 a 13/05/2022 
no NUdEcriM, de 24 a 27/05/2022 no Núcleo regional do tapajós- sede: 
Itaituba, e de 27 a 30/06/2022 no NUDEP ficam transferidas para período 
oportuno a ser definido. Será submetido à correição ordinária, no período 
de 27 a 30/06/2022, o Núcleo regional do caeté com sede em capanema. 
a data de 07 a 10/06/2022, referente à correição ordinária no Núcleo re-
gional do Marajó– Sede: Breves, fica inalterada. Belém/Pa, 04 de maio de 
2022. cÉsar aUGUsto assad corregedor Geral dP/Pa

Protocolo: 793718

..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 1º termo aditivo ao contrato nº 053/2021/tJPa // Par-
tes: tJPa e a empresa coNtiNENtal sErvicE sErviÇos dE coNstrU-
ÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 26.263.297/0001-71 // objeto 
do aditivo: prorrogação do prazo de vigência por mais 8 (oito) meses, o 
estabelecimento de prazo de execução, bem como o acréscimo de serviços 
do contrato original, cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de 
serviço de operação de empilhadeira elétrica, conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas no termo de referência // valor do aditi-
vo: considerando o acréscimo de serviços, o valor global do contrato passa 
a ser de r$ 453.663,64 (quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos 
e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) // dotação: Progra-
ma de trabalho: 02.061.1417.8644; fonte: 0118; Elemento de despesa: 
339039 // vigência: de 11 de maio de 2022 a 10 de janeiro de 2023 // 
foro: Belém-Pa // representante do contratante: débora Moraes Gomes 
– secretária de administração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo 
alves santos – secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 793706
extrato do 1º termo aditivo ao coNtrato Nº 043/2021/tJPa // 
Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará e a empresa sENENGE 
coNstrUÇÃo civil E sErviÇos ltda., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
00.654.914/0001-76 // objeto do contrato: a contratação de empre-
sa especializada para conclusão da execução da coNstrUÇÃo dE EtE 
E rEcUPEraÇÃo dE PaviMENtaÇÃo EXtErNa No EdifÍcio sEdE do 
tJPa. // origem: tomada de Preços nº. 002/tJPa/2021. objeto do aditivo: 
Prorrogação do prazo de execução, bem como o acréscimo de serviços 
do contrato original. // valor do aditivo: o acréscimo no percentual de 
15,3863589% importa em r$ 97.547,46, resultando no novo valor glo-
bal de r$ 731.534,10. // dotação orçamentária: Programa de traba-
lho 02.061.1417.8645, Natureza de despesa 339039, fonte de recurso 
0118/0318 // data da assinatura:02/05/2022// foro: Belém/Pa // repre-
sentante do contratante: débora Moraes Gomes – secretária de adminis-
tração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secre-
tário de Planejamento. // 

Protocolo: 793622
extrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 015/2021/tJPa 
// Partes: triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará e a ticKEt so-
lUÇÕEs HdfGt s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 03.506.307/0001-
57 // objeto do contrato: contratação de empresa especializada em 
execução de serviços de gerenciamento de frota de veículos do tribunal 
de Justiça do Estado do Pará (tJPa), conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital 
– item 02. // origem: Pregão Eletrônico de nº. 002/tJPa/2021 // ob-
jeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) 
meses. // vigência: início em 02/05/2022 e término em 01/05/2023. // 
valor do aditivo: r$-1.448.926,91. // dotação orçamentária: Progra-
ma de trabalho 02.122.1421.8193/ 8194/ 9195/ 8659/ 8669/ 8670, 
Natureza de despesa 339030/ 339039, fonte de recurso 0118/ 0101. 
// data da assinatura: 25/04/2022 // foro: Belém/Pa // representante 
do contratante: débora Moraes Gomes – secretária de administração 
// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário 
de Planejamento, coordenação e finanças. // 

Protocolo: 793872

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/tJPa/2022
oBJEto: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de Preços 
para eventual aquisição de peças e componentes para aparelhos de re-
frigeração instalados nas edificações do TJPA, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme condições e quantidades estabelecidas no termo de re-
ferência, anexo i do Edital. sEssÃo PÚBlica: 18/05/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. 
UasG do tJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br 
e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-
3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 04 de maio de 2022. serviço 
de licitação do tJPa.

Protocolo: 793954
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.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 006/2022 – 
o triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará, neste ato representado 
pela sua secretária de administração, dÉBora MoraEs GoMEs, brasileira, 
servidora pública, portadora da carteira de identidade n°. 1602961 ssP/Pa, 
inscrita no cPf/Mf sob o n°. 257.584.702 - 87, designada pela Portaria 
nº. 450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 02 de fevereiro de 2021, 
e com fundamento legal no art. 65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações, 
vem alterar o servidor responsável pela Gestão do contrato 001/2019, 
conforme tabela abaixo:

coNtrato eMPresa Gestor aNterior Gestor atUaL

001/2019 laNliNK solUÇÕEs E coMEr-
cialiZaÇÃo EM iNforMática fEliPE MoraEs frEitas arlENE cristiNa silva 

siQUEira

Belém, 02 de maio de 2022. // responsável pela assinatura: dÉBora Mo-
raEs GoMEs secretária de administração do tJPa

Protocolo: 793632
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 007/2022 – 
o triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará, neste ato representado 
pela sua secretária de administração, dÉBora MoraEs GoMEs, brasileira, 
servidora pública, portadora da carteira de identidade n°. 1602961 ssP/Pa, 
inscrita no cPf/Mf sob o n°. 257.584.702 - 87, designada pela Portaria 
nº. 450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 02 de fevereiro de 2021, 
e com fundamento legal no art. 65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações, vem 
alterar o servidor responsável pela Gestão e/ ou fiscalização de contratos, 
conforme tabela abaixo:

coNtrato eMPresa FUNÇÃo serVidor aN-
terior serVidor atUaL

084/2018
laNliNK solUÇÕEs E 
coMErcialiZaÇÃo EM 

iNforMática
fiscal demandante

fEliPE MoraEs 
frEitas

arlENE cristiNa 
silva siQUEira

002/2020 sEvENtEc tEcNoloGia fiscal demandante

039/2021 BrasoftWarE Gestor do contrato

055/2021 HYPEr tEcHNoloGiEs fiscal demandante

056/2021 drivE a fiscal demandante

057/2021 GYN coMErcio dE ProdU-
tos EM ti fiscal demandante

058/2021 EdErsoN cUNHa dE soUsa 
coMÉrcio dE iNforMática fiscal demandante

059/2021 l c sEcUlos fiscal demandante

061/2021 HYPEr tEcHNoloGiEs Gestor do contrato e fiscal 
demandante

062/2021 crEatEcH Gestor do contrato

063/2021 HYPEr tEcHNoloGiEs Gestor do contrato e fiscal 
demandante

069/2021 aGfErroNato iNofrMá-
tica ltda

Gestor do contrato e fiscal 
demandante

071/2021 MilPriNt iNforMática Gestor do contrato

087/2021 toriNo iNofrMática fiscal demandante

089/2021 drivE a fiscal demandante

090/2021 ovErsEE Gestor do contrato

064/2021 dadB EQUiPaMENtos fiscal demandante

016/2022 aGEM tEcNoloGia fiscal demandante

Belém, 02 de maio de 2022. // responsável pela assinatura: dÉBora Mo-
raEs GoMEs secretária de administração do tJPa

Protocolo: 793844

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato de 2º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica 
nº 018/2016-tJPa // Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará e 
o Município de colares, através da Prefeitura Municipal // cNPJ/Mf nº 
05.835.939/0001-90 // objeto: cessão de servidores para a realização 
de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das atividades ne-
cessárias à modernização da Justiça no Município // Objeto e justificativa 
do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do instrumento original por 
mais 3 (três) anos // vigência do aditivo: início em 18/05/2022 e término 
em 17/05/2025 // data da assinatura: 27/04/2022 // responsável pela 
assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente 
do tJPa.

Protocolo: 793731
extrato do 10º termo aditivo ao acordo de cooperação nº 
012.2017/tJPa // Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará - tJPa e 
a secretaria de Estado de administração Penitenciária // objeto do acor-
do: a formalização de parceria entre o tJPa e a sUsiPE, visando a rein-
serção social do apenado em regime aberto e de livramento condicional, 
pelo período máximo de 02 (dois) anos de permanência do reeducando nas 
atividades desenvolvidas no acordo de cooperação, com o desempenho de 
atividades auxiliares que contribuam para a sua formação profissional. // 
objeto: Prorrogação de vigência em mais 12 (doze) meses. // valor: Men-
sal de r$ 185.442,00, perfazendo o anual de r$ 2.225.304,00// vigência 
do aditivo: início em 27/04/2022 e término em 26/04/2023. // dotação 
orçamentária: funcional: 04102.02.061.1417.8631; fonte: 0118; Natu-
reza: 339036/ 339047/ 339048. // data da assinatura: 26/04/2022 // 
responsável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro, desembarga-
dora Presidente do tJPa, saMUElsoN Yoiti iGaKi, secretário de adminis-
tração Penitenciária – sEaP.

Protocolo: 793926

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato do 2º termo aditivo a ata de registro de Preços nº. 
026/2021/tJPa//Partes: tJPa e a empresa r MastEr coMErcio dE 
aliMENtos EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº.26.892.930/0001-90// 
objeto do aditivo: o presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio 
de preço do item 01(café em pó torrado marca odebrecht), da ata de 
registro de preços 026/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº. 040/2021, 
a qual tem por objeto principal o registro de preços para aquisição de 
gêneros alimentícios do tipo café em pó e açúcar triturado, a fim de aten-
der as demandas das unidades administrativas e judiciárias desta Egrégia 
corte na comarca de Belém e das comarcas da região Metropolitana de 
Belém..// valor: fica reequilibrado o valor do saldo do item 1, no percen-
tual de 26,65%, onde o valor unitário passa a ser de r$ 7,46 (sete reais e 
quarenta e seis centavos), perfazendo um valor global de r$ 135.026,00 
(cento e trinta e cinco mil e vinte e seis reais). // data da assinatura: 
28/04/2022// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: débora Mo-
raes Gomes – secretária de administração do tJPa.

Protocolo: 790736

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 008/2022. Processo administrativo nº. 
001839/2022. oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para 
a PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE aGENciaMENto dE viaGENs, coMPrEEN-
dENdo cotaÇÃo, rEsErva, EMissÃo, MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo, caNcE-
laMENto E rEEMBolso dE BilHEtEs dE PassaGENs aÉrEas NacioNais 
E iNtErNacioNais, rodoviárias, flUviais, frEtaMENto dE aEroNa-
vEs E EMBarcaÇÕEs (laNcHa/voadEira/Barco), frEtaMENto rodovi-
ário dE vaN, ÔNiBUs, Micro-ÔNiBUs, locaÇÃo dE vEÍcUlos sEdaN, 
sUv, PicK UP 4X4, BEM coMo, os sErviÇos dE aGENciaMENto dE Hos-
PEdaGENs, Para atENdEr as NEcEssidadEs da assEMBlEia lEGisla-
tiva do Estado do Pará, dos dEPUtados EstadUais, sErvidorEs 
E colaBoradorEs. tipo: Menor Preço Global (apurado pelo menor valor 
da taxa de administração). Modo de disputa: aberto. início do acolhimento 
das Propostas: 05/05/2022 às 11h00min, recebimento das Propostas até: 
17/05/2022 às 09h29min. abertura das Propostas: 17/05/2022 às 09h30min. 
início da disputa: 17/05/2022 às 10h00min. local: www.licitacoes-e.com.
br. Programa de trabalho: 01.122.1496.8552, Natureza da despesa: 3390-
33, origem do recurso: tesouro Estadual. ordenador de despesas: deputado 
francisco das chagas silva Melo filho. 
o Edital poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.ale-
pa.pa.gov.br.
coMissÃo dE PrEGÃo

Protocolo: 794081
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..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico no 005/2022/tcM/Pa, para re-
Gistro de PreÇos, sob tipo MeNor PreÇo.
oBJEto: registro de Preços para a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço contínuo de limpeza, conservação, manutenção e 
jardinagem com fornecimento de mão de obra, material e disponibilização 
de equipamentos, em regime de dedicação exclusiva, conforme especifica-
ções contidas no anexo i do Edital do referido Pregão.
data dE aBErtUra da sEssÃo: às 08:00h do dia 18/05/2022 no site: 
www.licitacoes-e.com.br.
acEsso ao Edital: sites: www.tcm.pa.gov.br na aba Editais ou www.
licitacoes-e.com.br.
Belém, 05 de maio de 2022.
lEoNardo rafaEl fErNaNdEs
Pregoeiro

Protocolo: 793645

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 38.487, de 04 de Maio de 2022.
dispõe sobre autorização para a abertura de crédito suplementar.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 15, inciso v do ato nº 63 - regimento 
interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o art. 47, § 3º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022);
coNsidEraNdo o art. 6º, § 2º da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 2022 
(lei orçamentária anual);
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a suplementação no valor de r$ 3.400.000,00 (três 
milhões e quatrocentos mil reais) para adequar a programação do orçamento 
vigente do tribunal de contas do Estado, na forma abaixo discriminada:
suplementação

Programa de trabalho Fonte Natureza da despesa Valor
01.032.1455.6267 0101 339030 3.200.000,00
01.032.1455.8972 0101 339030 200.000,00

art. 2º. os recursos necessários à execução da Portaria ocorrerão por 
conta da anulação parcial da dotação consignada no orçamento, conforme 
discriminação a seguir:
anulação

Programa de trabalho Fonte Natureza da despesa Valor
01.032.1455.8571 0101 449051 3.400.000,00

art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 04 
de maio de 2022.
conselheira lourdes lima
Presidente do tcE/Pa

Protocolo: 793710
Portaria Nº 38.469 de 03 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 007504/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor GEorGE GilsoN olivEira dos rEis, matrícula 
nº 0101056, 20 (vinte) dias de licença paternidade, nos termos do artigo 
91, da lei nº 5.810/94, com redação dada pela lei nº 9.348/2021, no pe-
ríodo de 26-04 a 15-05-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793724

..

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 38.468 de 03 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 007500/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora larissa fErNaNdEs cHaGas, matrícula nº 0101144, 
180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade, nos termos do artigo 77, 
iii c/c artigo 88, da lei nº 5.810/94, no período 26-04 a 22-10-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793719
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.466, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 372/2022, de 25-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007481/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor aNtoNio carlos aGUiar dias,  Motorista, ma-
trícula nº 0100354, 14 (quatorze) dias de licença em prorrogação para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período de 04 a 17-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793712
Portaria Nº 38.467, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 373/2022, de 25-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007482/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora ElYEda dE fátiMa dos saNtos PEssÔa,  sub-
secretária Gestão de Pessoas, matrícula nº 0100300, 30 (trinta) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no período de 18-04 a 17-05-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793714
Portaria Nº 38.465, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 371/2022, de 25-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007479/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo sÉrGio saNtos MElo, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0179310, 07 (sete) dias de licença em 
prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no período de 12 a 18-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793708
Portaria Nº 38.464, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 364/2022, de 18-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007478/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora iracEMa torrEs silva, auxiliar técnico de con-
trole Externo administrativo, matrícula nº 0100031, 01 (um) dia de licen-
ça em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da 
lei nº 5.810/94, no dia 13-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793703
Portaria Nº 38.463, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 362/2022, de 18-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007477/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora iracEMa torrEs silva,  auxiliar técnico de 
controle Externo administrativos, matrícula nº 0100031, 02 (dois) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 11 a 12-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793699
Portaria Nº 38.462, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 365/2022, de 18-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007475/2022,
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r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor JosÉ riBaMar dE aNdradE MoUra,  assessor 
técnico de informática, matrícula nº 0100671, 03 (três) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 18 a 20-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793694
Portaria Nº 38.461, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 360/2022, de 12-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007473/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora silvia HElENa PEssoa BaNdEira, analista auxi-
liar de controle Externo, matrícula nº 0100457, 03 (três) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 06 a 08-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793691
Portaria Nº 38.457, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 352/2022, de 12-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007467/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora ElYEda dE fátiMa dos saNtos PEssÔa, sub-
secretária de Gestão de Pessoas, matrícula nº 0100300, 07 (sete) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no período de 09 a 15-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793655
Portaria Nº 38.458, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 353/2022, de 12-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007469/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor adriaNo cEsar EvErtoN MacHado, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101069, 03 (três) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 06 a 08-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793684
Portaria Nº 38.460, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 357/2022, de 12-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007471/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor claUBEr GilBErto do NasciMENto, agente au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100288, 02 (dois) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 08 a 09-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793688
Portaria Nº 38.459, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 354/2022, de 12-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007470/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor JUscEliNo da silva NasciMENto JUNior,  audi-
tor de controle Externo, matrícula nº 0101455, 05 (cinco) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 04 a 08-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793686
Portaria Nº 38.472, de 03 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 376/2022, de 25-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007590/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora rita HElENa alvEs PEssoa, analista auxiliar de 
controle Externo, matrícula nº 0612766, 05 (cinco) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 18 a 22-4-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793737
Portaria Nº 38.470, de 03 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 375/2022, de 25-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007588/2022,

r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora EUda MaGali GoMEs MaGalHÃEs fErraZ, as-
sessor de conselheiro substituto, matrícula nº 0101477, 10 (dez) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 04 a 13-4-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793732
Portaria Nº 38.471, de 03 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 374/2022, de 25-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007589/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora allistra BarBalHo olivEira, assessor adminis-
trativo, matrícula nº 0100755, 05 (cinco) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 12 
a 16-4-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793734
Portaria Nº 38.456, de 02 de Maio de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 351/2022, de 11-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007465/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor rEiNaldo dos saNtos valiNo, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100437, 03 (três) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 06 a 08-04-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillEt
secretária de Gestão de Pessoas – em exercício

Protocolo: 793648
.

diÁria
.

Portaria Nº 38.409, de 18 de aBriL de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 036/2021 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 0006785/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar o Excelentíssimo senhor conselheiro ciPriaNo saBiNo dE 
olivEira JUNior, matrícula nº 0100673, para participar da inauguração 
do terminal Hidroviário de santarém, em santarém - Pa, concedendo-lhe 
02 (duas) diárias e ½ meia para o período de 19 a 21-04-2022 e o servidor 
PaUlo sÉrGio fErrEira dE soUZa, auxiliar técnico de controle Externo 
administrativo, matrícula nº 0100219, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e 
½ (meia), no período de 19 a 21-04-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 793746
Portaria Nº 38.485, de 03 de Maio de 2022.
a vice-Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 037/2021 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 006901/2022.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar a Excelentíssima senhora conselheira Maria dE loUrdEs 
liMa dE olivEira, matrícula nº 0100573, para participar da a 2ª reunião 
ordinária do conselho Nacional de Presidentes de tribunais dos contas - 
cNPtc, no dia 26 de abril de 2022, em Belo Horizonte - MG, concedendo-
lhe 02 (duas) diárias e ½ meia para o período de 25 a 27-04-2022.
ii - dEsiGNar o servidor JosUÉ MaEstri JÚNior, assessor de conselheiro, 
matrícula nº 0100571, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ (meia), e para 
prestar assessoria à Presidente, na referida reunião, acrescendo-lhe uma gra-
tificação de 30% (trinta por cento), no período de 25 a 27-04-2022.
rosa EGidia crisPiNo calHEiros loPEs
vice-Presidente

Protocolo: 793824
t..

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,
rEsolvE:
torNar sem efeito a publicação da dispensa de licitação n° 04/2022, 
publicada no Diário Oficial do
Estado nº 34.955, no dia 03/05/2022, página 113.
Belém, 04 de maio de 2022
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente do tcE/Pa

Protocolo: 793863
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.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão Vir-
tual do dia 06 de abril de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 62.750
(Processo tc/001255/2022)
assunto: aGravo rEGiMENtal
agravante: tiaGo loPEs da cUNHa – servidor do tribunal de contas do 
Estado do Pará.
decisão agravada: Portaria n. 36.465, de 03/12/20203.
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
impedimento: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 191, § 3º, do 
regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
270, c/c o art. 271, § 2º, do ato 63, de 17 de dezembro de 2012, conhecer 
e dar provimento ao agravo regimental interposto pelo servidor tiaGo 
LOPES DA CUNHA para retificar a PORTARIA nº 36.465, de 03/12/2020, 
publicada no DOE nº 34.426, de 04/12/2020, a fim de considerar o período 
de 01/08/2011 a 04/11/2012, trabalhados no tcM/Pa, averbados no tcE/
Pa, sem interrupção, para fins de licença-prêmio.

Protocolo: 793986
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 188/2022/MPc/Pa
o secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsidEraNdo o requerimento de férias do servidor vicente cardoso de 
Jesus, datado de 29/04/2022 (Protocolo PaE nº 2022/517900) e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rEsolvE:
art. 1º conceder ao servidor vicENtE cardoso dE JEsUs, ocupante do 
cargo efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, matrícula nº 
200145, 10 (dez) dias das férias relativas ao período aquisitivo 21/06/2019 
a 20/06/2020, para o período de 09 a 18/05/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 03 de maio de 2022.
caio aNdErsoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 793763
.

oUtras MatÉrias
.

2ª Procuradoria de contas
Promoção de arquivamento
Notícia de Fato n° 2022.0107-7
 o MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, por meio do 
Procurador de contas que esta subscreve, com fundamento na resolução 
nº 07/2017 – MPc/Pa –colégio, decide:
EMENta
denúncia. recursos do fNdE. Programa dinheiro direto na Escola – PddE. trans-
ferência voluntária. verba federal. Prestação de contas diretamente ao fNdE. 
ausência de atribuição do MPc/Pa. decisão pelo arquivamento da Notícia de fato.
 fica aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar desta publicação, para 
que os eventuais interessados apresentem recurso sobre a presente deci-
são de arquivamento, por meio de razões escritas e/ou documentos, que 
serão analisados pelo conselho superior, nos termos do art. 14, caput e § 
1º, da resolução nº 07/2017 – MPc/Pa – colégio.
a integralidade dos autos encontra-se nesta procuradoria para acesso da-
queles que assim o desejarem.
Belém, 04 de maio de 2022.
felipe rosa cruz
Procurador de contas

Protocolo: 793740
Portaria N° 190/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o pedido do servidor Josué costa corrêa, pelo qual re-
quer a Gratificação de Titulação instituída pela Lei Estadual nº 8.596/2018, 
consubstanciado na apresentação de declaração de conclusão do curso de 
Pós-Graduação lato sensu em MBa EM adMiNistraÇÃo PÚBlica;
coNsidEraNdo as informações apresentadas pelo departamento de Gestão de 
Pessoas e pelo departamento de finanças e orçamento, bem como tudo o mais 
que consta dos autos do processo administrativo eletrônico nº 2022/413723.

rEsolvE:
art. 1º conceder, com fundamento no art. 26, § 2º, e no art. 27, inciso 
iii, da lei nº 8.596/2018, bem como na resolução nº 04/2018-conselho, 
Gratificação de Titulação ao servidor JOSUÉ COSTA CORRÊA, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade ciências contábeis, 
matrícula nº 200121, no percentual de 15% (quinze por cento), nos ter-
mos do art. 4º, inciso iii, da resolução nº 04/2018-conselho.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05/04/2022.
Belém/Pa, 04 de maio de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 793840
Portaria N° 191/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo a necessidade de substituição do Presidente da comissão 
Especial de implementação da lei Geral de Proteção de dados, formada 
nos termos da Portaria n. 119/2021/MPc/Pa
coNsidEraNdo a necessidade de designação de integrante da comissão 
para secretariar os trabalhos;
rEsolvE:
art. 1º sUBstitUir, o Presidente da comissão Especial para implementação 
da lei Geral de Proteção de dados, designada pela Portaria n. 119/2021/
MPc/Pa, que passará a ser presidida pelo Procurador-Geral de contas.
art. 2º dEsiGNar o servidor caio anderson da silva dantas, matrícula 
20221, para secretariar os trabalhos da comissão, substituindo o Presidente 
em suas ausências.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 04 de maio de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
ProcUrador-GEral dE coNtas

Protocolo: 793937
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 2204/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa do MiNistÉrio PÚBlico do Esta-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo a instauração do procedimento para contratação de Em-
presa para prestação de serviços especializados de diagramação eletrônica 
(item 01) e impressão e acabamento (itens 02 e 03) do relatório de ativi-
dades da administração superior do MPPa, constante do Processo GEdoc 
nº 114047/2022;
coNsidEraNdo que, após exame e análise da regularidade jurídica dos 
atos preparatórios e da adequação da contratação pela via requerida, foi 
expedido o Parecer nº 196/2022-aNalista JUrÍdico, concluindo pela le-
galidade da contratação das Empresas tEiXEira iMPrEssÃo diGital E 
solUÇÕEs Gráficas ltda, para o item 01, e MMM saNtos Editora EPP, 
para os itens 02 e 03, tendo sido acatado pela Procuradoria Geral de Justi-
ça e expedido o Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 12/2022 
- MP/PGJ, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 20/04/2022;
coNsidEraNdo que, conforme relatado pela assessoria de comunicação 
social em e-mail encaminhado à atividade de licitações e contratos deste 
MPPa, a Empresa MMM saNtos Editora EPP não apresentou o resultado 
esperado, uma vez que entregou duas provas do objeto em desacordo com 
as especificações contidas no Termo de Referência, bem como que o fun-
cionário da Empresa, sr. Maurício, deixou de responder os e-mails e men-
sagens e de atender as ligações telefônicas do Ministério Público, tendo a 
assessoria de comunicação social solicitado a revogação da dispensa de 
licitação, relativamente aos itens vencidos pela referida Empresa;
CONSIDERANDO que, apesar de publicada a Ratificação de Dispensa de 
licitação nº 012/2022-MP/PGJ, não houve a celebração de instrumento 
contratual com a Empresa MMM saNtos Editora EPP;
coNsidEraNdo que o Parecer Jurídico nº 118/2022-ass/JUr/PGJ foi fa-
vorável à REVOGAÇÃO PARCIAL da Ratificação de Dispensa de Licitação nº 
012/2022-MP/PGJ, uma vez que o fato que motivou a assessoria de comu-
nicação social a requerê-la ocorreu posteriormente à publicação do termo 
de Ratificação da Dispensa e, de forma superveniente, vez que a conduta 
esperada era a de que a Empresa MMM saNtos Editora EPP cumprisse 
com a entrega do objeto de acordo com as especificações do Termo de 
referência, todavia, demonstrou a inviabilidade da produção dos relatórios 
ou da entrega em desacordo com as estipulações pré-determinadas, frus-
trando o interesse público, eis que não se atingiria a finalidade almejada;
coNsidEraNdo que a Empresa MMM saNtos Editora EPP apresentou 
declaração, em 02/05/2022, na qual informa não poder manter a proposta 
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enviada a este MPPa, em virtude de estar passando por manutenção no 
equipamento de impressão digital, sem prazo para conclusão, desistindo, 
portanto, da proposta;
coNsidEraNdo a supremacia do interesse público e os princípios da lega-
lidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
r E s o l v E:
i – rEvoGar ParcialMENtE a dispensa de licitação nº 012/2022-MP/
PGJ, no que diz respeito aos itens 02 e 03, referente à contratação da em-
presa MMM saNtos Editora EPP para prestação de serviços especializa-
dos de impressão e acabamento (itens 02 e 03) do relatório de atividades 
da administração superior do MPPa, nos termos do art. 49, §4º da lei 
federal n.º 8.666/1993;
ii – Mantém-se os efeitos da dispensa de licitação nº 012/2022-MP/PGJ, 
no que diz respeito ao item 01, referente à contratação da empresa tEi-
XEira iMPrEssÃo diGital E solUÇÕEs Gráficas ltda para prestação 
de serviços especializados de diagramação eletrônica (item 01) do relatório 
de atividades da administração superior do MPPa
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém/Pa, 04 de maio de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 793845

.

.

errata
.

errata de extrato de contrato: 057/2022-MP/Pa.
Núm. da Publicação: 789084, doe 34946, 26/04/2022.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa HardliNK iN-
forMatica E sistEMas ltda.
objeto: serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a subs-
tituição de peças e atualizações de software e firmware de equipamentos 
dell em operação no datacenter do MPPa.
Justificativa da Errata: Inclusão do valor anual no extrato de contrato
Leia-se:
valor anual do contrato: r$ 446.359,92

Protocolo: 793701

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNistÉrio PÚBlico do Estado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 078/2021-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item, que tem como objeto o registro de 
Preços para a aquisição de Equipamentos de áudio e vídeo:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
28.037.573/0001-09 - a c do a d rodriGUEs EirEli – total GloBal 
r$27.426,05:
item 02 – valor Global.... r$ 17.750,00
item 03 – valor Global.... r$ 1.500,00
item 07 – valor Global.... r$ 5.625,00
item 19 – valor Global.... r$ 1.275,00
item 20 – valor Global.... r$ 1.276,05
37.348.536/0001-02 - aNdEroX coMErcio aUdiovisUal EirEli – to-
tal GloBal r$53.608,31:
item 08 – valor Global.... r$ 53.608,31
41.278.336/0001-06 - BZ coMErcio E sErvicos EirEli – total Glo-
Bal r$81.300,00:
item 04 – valor Global .... r$ 3.500,00
item 09 – valor Global.... r$ 28.800,00
item 10 – valor Global.... r$ 49.000,00
05.462.543/0001-44 - EasYtEcH iNforMatica E sErvicos ltda – to-
tal GloBal r$155.951,33:
item 12 – valor Global .... r$ 43.926,32
item 13 – valor Global .... r$ 25.195,31
item 14 – valor Global .... r$ 66.885,00
item 17 – valor Global .... r$ 17.972,50
item 21 – valor Global .... r$ 1.972,20
40.660.759/0001-15 - WM solUtioNs coMErcio atacadista ltda - 
total r$42.560,10:
item 11 – valor Global .... r$ 42.560,10
itens desertos:
01
itens fracassados:
05
06
15
16
18
valor Global do certame: r$ 360.845,79
Belém (Pa), 03 de maio de 2022
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 793715

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato resUMo – PUBLicaÇÃo No doe
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo N° 000345-383/2022-PJsGa
o Promotor de Justiça de são Geraldo do araguaia torna público a 
instauração do Procedimento administrativo nº 000345-383/2022-MP/
PJsGa (Portaria nº 05/2022-PJsGa) aberto para acompanhamento da 
situação envolvendo às infantes “segredo de justiça” , encontrando-se à 
disposição na Promotoria de Justiça de são Geraldo do araguaia, situada 
na avenida Presidente vargas, nº 323, Bairro centro, cep 68.570-000 – 
Pará – fone/fax: (94) 3331-1110.
Erick ricardo de souza fernandes – Promotor de Justiça

Protocolo: 793707
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 4º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
Portaria N.007/2022-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENto adMiNistrativo N.º 000212-450/2022
oBJEto: apurar suposta violência sexual e agressão física sofridas pela 
adolescente c.d.c.c.d.r.
PatrÍcia dE fátiMa dE carvalHo araÚJo - Promotora de Justiça

Protocolo: 793692
extrato da Portaria nº 002/2022-MPPa/PJsFP
a Promotora de Justiça de são francisco do Pará, com fundamento no art. 
54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da rEso-
lUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a conversão/instauração 
do inquérito civil nº 003/2022-MPPa/PJsfP que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de são francisco do Pará, situada na rua celso 
Machado, s/nº, centro, cEP 68.748-000 – são francisco do Pará – fone/
fax: (91) 3774-1184.
Portaria nº 002/2022-MPPa/PJsfP
investigado: aNdrÉ soUsa dE castro
.assunto: apuração de suposta irregularidade no Programa cheque Mora-
dia em relação a valores contemplados ao (a) cidadão (ã) e a diferença de 
valor de material de construção recebidos e o constante nos documentos 
apresentados aos cidadãos na documentação do programa no município de 
são francisco do Pará.
Marilucia santos sales – Promotora de Justiça

Protocolo: 793649
extrato da Portaria nº 019/2022-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de santarém, com fundamento no art. 54, vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000176-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, santarém/Pa.
Portaria nº 019/2022-MP/11ªPJ/stM
interessados: rodolfo Maduro almeida; celson Henrique vieira de oliveira
assunto: apurar informações prestadas e adotar as medidas cabíveis com 
objetivo de assegurar ao idoso Nelson alberto de oliveira, de 68 (sessenta 
e oito) anos de idade o efetivo respeito aos seus direitos, nos termos do 
art. 2º, do Estatuto do idoso.
larissa Brasil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de santarém

Protocolo: 793671
aViso n.° 10/2022-csMP/MPPa
faço público, a quem interessar possa que a 8ª sessão ordinária do conse-
lho superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no dia 09 de 
maio de 2022, às 9h, no site www.mppa.mp.br e no Plenário “Procurador 
de Justiça octávio Proença de Moraes”, quarto andar do Edifício-sede do 
Ministério Público do Estado do Pará, situado à rua João diogo, n.º 100, 
Bairro da cidade velha, nesta cidade, para apreciação da pauta a seguir:
itENs da PaUta:
1. apreciação das atas das seguintes sessões:
12ª sessão ordinária Plenário virtual, realizada de 13 a 17/12/2021;
1ª sessão ordinária, ocorrida em 17/01/2022;
2ª sessão ordinária Plenário virtual, realizada de 24 a 28/01/2022.
1. siMP n.º 000002-012/2022. autos de rEcUsa Por aNtiGUidadE, em 
face do candidato, dr. domingos sávio alves de campos, referente ao Edi-
tal n.º 59/2021, de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 4º PJ de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo de Belém.
1. Julgamento de certames:
3.1. Julgamento de remoção ou promoção à 3ª Entrância, para o cargo 
de 11º PJ com atribuições Gerais de Belém, pelos critérios de antigui-
dade e merecimento, respectivamente, Edital n.º 50/2021, Gedoc n.º 
129.426/2021.
3.2. Julgamento de promoção à 2ª Entrância, para o cargo de 4º PJ de itaituba, 
pelo critério de merecimento, Edital n.º 54/2021, Gedoc n.º 129.435/2021.
3.3. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de capitão 
Poço, Edital n.º 55/2021, Gedoc n.º 129.440/2021.
3.4. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Melga-
ço, Edital n.º 56/2021, Gedoc n.º 129.437/2021.
3.5. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Pacajá, 
Edital n.º 57/2021, Gedoc n.º 129.436/2021.
3.6. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 4º PJ de Meio 
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ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo de Belém, Edital 
n.º 59/2021, Gedoc n.º 133.489/2021.
3.7. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 1º PJ crimi-
nal de icoaraci, Edital n.º 60/2021, Gedoc n.º 133.491/2021.
3.8. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 6º PJ de 
Órfãos, Interditos e Incapazes, Idosos, Deficientes, Meio Ambiente, Patri-
mônio Natural e cultural, defesa das comunidades indígenas, Habitação e 
Urbanismo de Parauapebas, Edital n.º 61/2021, Gedoc n.º 133.490/2021.
3.9. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ de 
Novo Progresso, Edital n.º 63/2021, Gedoc n.º 133.495/2021.
3.10. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 1º PJ crimi-
nal de altamira, Edital n.º 64/2021, Gedoc n.º 133.500/2021.
3.11. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 1º PJ crimi-
nal de redenção, Edital n.º 65/2021, Gedoc n.º 133.499/2021.
3.12. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ de 
canaã dos carajás, Edital n.º 66/2021, Gedoc n.º 133.501/2021.
3.13. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ de 
Xinguara, Edital n.º 68/2021, Gedoc n.º 133.504/2021.
3.14. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 1º PJ de 
itaituba, Edital n.º 72/2021, Gedoc n.º 137.562/2021.
3.15. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 4º PJ agrá-
rio de redenção, Edital n.º 73/2021, Gedoc n.º 137.570/2021.
3.16. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ crimi-
nal de altamira, Edital n.º 75/2021, Gedoc n.º 137.576/2021.
3.17. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ de 
itaituba, Edital n.º 76/2021, Gedoc n.º 137.578/2021.
3.18. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Uru-
ará, Edital n.º 80/2021, Gedoc n.º 137.572/2021.
3.19. Julgamento de remoção na 2ª instância, para o cargo de Procurador 
de Justiça cível, Edital n.º 01/2022, Gedoc n.º 107.948/2022.
3.20. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 1º PJ de 
Novo Progresso, Edital n.º 03/2022, Gedoc n.º 107.951/2022.
1. Julgamento de Processos:
4.1. Processos de relatoria do conselheiro Marcos aNtÔNio fErrEira das NEvEs:
4.2.1. Processo n.º 000004-012/2021
requerente(s): conselho superior do MPPa
requerido(s): corregedoria Geral do MPPa
origem: conselho superior do MPPa
Assunto: Proposta de Resolução para fixação da relação das Promotorias 
de Justiça de difícil provimento, nos termos do art. 4º da resolução n.º 
005/2021-csMP de 15/10/2021
1. comunicação de vagas.
1. o que ocorrer.
Belém-Pa, 04 de maio de 2022.
fraNcisco BarBosa dE olivEira
Procurador de Justiça
secretário do conselho superior

Protocolo: 793766
Extrato para Publicação de Promoção de Arquivamento para fins de ciência 
ficta de interessado não localizado (Aviso de Arquivamento nº 002/2022)
a ProMotora dE JUstiÇa – EM atUaÇÃo coNJUNta – 1ª ProMotoria 
dE dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa 
dE BElÉM, dra. adriaNa Passos fErrEira, torna pública a Promoção de 
Arquivamento referente ao Inquérito Civil nº 026123-003/2020, para fins de 
ciência dos interessados: Gisela sisnando da costa Pontes e claudio José 
Moura lima Pontes, que após pesquisa/tentativa, não foram localizados.
data do arquivamento: 18/04/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades com relação ao exercício ilegal de 
cargo de provimento efetivo sem concurso público e requisitos de formação 
superior exigida, acumulo ilegal de cargos públicos e descumprimento de 
ordem legal sobre proibição de cessão de professores a respeito da sra. Gi-
sela sisnando da costa Pontes, que supostamente seria esposa de claudio 
José Moura lima Pontes, servidor do tribunal de contas do Estado – tcE.

Protocolo: 793592
extrato da Portaria Nº 04/2022-MP/PJc
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com 
amparo nas disposições do art. 129, iii, da cf, art. 8º, da lei 7.347/1985, 
art. 25, iv, alínea “a”, da lei 8.625/1993, resolução cNMP nº 23/2007 e 
resolução nº 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Estado 
do Pará instaura o Procedimento Preparatório nº 000093-352/2021, que 
visa apurar elementos voltados à identificação dos investigados e escla-
recer o objeto da investigação decorrente dos ofícios nº 024/2021-caE e 
10/2021-caE. Que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
colares, situada na rua dr. Justo chermont, 155- centro, cEP: 68785-000, 
colares-Pará. telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 793621
eXtrato da iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio 
Nº 000732-151/2021
o 1º ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E 
da MoralidadE adMiNistrativa dE BElÉM, dr. alEXaNdrE MarcUs 
foNsEca toUriNHo, torna pública a instauração do Procedimento Pre-
paratório nº 000732-151/2021, que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 11/2022 - data da instauração: 16/03/2022.

objeto: apurar possível concluio fraudulento e direcionamento em con-
tratações e alugueres na modalidade built to suit no âmbito do Banco do 
Estado do Pará – BANPARÁ, especificamente com relação ao contrato nº 
086/2016 – agência Breves.
Promotor de Justiça: alEXaNdrE MarcUs foNsEca toUriNHo
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 793435
extrato da Portaria Nº009/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça titular de terra santa, com fundamento no art. 
129, inciso iii, da constituição da república, art. 26, inciso i, da lei n° 
8.625/93, art. 52, inciso vi, da lei complementar Estadual 57/06, art. 9° 
da resolução n° 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Público, na 
forma do art. 25, inciso iv, alínea “a”, da lei 8.625/93, e nos termos dos 
Provimentos conjuntos nº 03/2010-MP/PGJ/cGMP e nº 07/2010MP/PGJ/
cGMP, torna pública a instauração do Procedimento administrativo siMP Nº 
000182-043/2022, que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça 
de terra santa, situada na tv. santa terezinha – centro – cEP: 68.285-000 
terra santa – fone/ fax: (93)3538-1554.
Portaria nº 009/2022-MP/PJts
investigado: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE dE tErra saNta.
Assunto: Para acompanhar as fiscalizações realizadas em 2022 por este 
Órgão Ministerial nos estabelecimentos que prestam serviços na área de 
saúde em Terra Santa/PA, a fim de monitorar as políticas públicas a serem 
implementadas nestes estabelecimentos.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 793432
extrato da Portaria n° 002/2022-MP/6JMaB
a 6ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000470-920/2021 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 002/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: a coletividade, Município de Marabá.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar políticas públicas relacionadas a imple-
mentação da fisioterapia domiciliar (Home Care) pelo Município de Marabá.
Mayanna silva de souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 793452
eXtrato de Portaria Nº 015/2022-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000291-052/2021, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
Portaria nº 015/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: Ministério Público do Estado do Pará / francisca diógenes de castro
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar os aten-
dimentos a serem realizados pela secretaria de assistência social e demais 
órgãos de apoio no caso da idosa fraNcisca dioGENEs dE castro (90 
anos) e sua família.
Promotor de Justiça: Ítalo costa dias

Protocolo: 793476
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 016/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de santarém, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 27º, § 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem, por 
meio deste edital, cientificar a interessada senhora Aldenira Maria Coleho 
Nunes, inclusive para efeito de eventual interposição de recurso ao conse-
lho superior do Ministério Público, acerca do arQUivaMENto do Procedi-
mento Preparatório siMP nº 007778-031/2021, no qual, até a sessão do 
conselho superior do Ministério Público-csMP, que decidirá pela homolo-
gação ou rejeição da promoção de arquivamento, é possível apresentar 
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do presente 
procedimento extrajudicial.
santarém-Pa, 02 de maio de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira saNtaNa
titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de santarém

Protocolo: 793527
extrato da Portaria nº 026/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, 
HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, torna pública a Portaria nº 026/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 003436-
003/2021 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 28.04.2022
objeto: obra de supermercado denominado “do Bairro”, localizado na aveni-
da Júlio cesar, nº 3670, residencial Marex, bairro val-de-cans, nesta cidade. 
a informação relata que a obra estaria sendo executada em área pública.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 793581
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toMada de PreÇos Nº 001/2022-MP/Pa
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanente de 
licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão que dará 
continuidade à tomada de Preços nº 001/2022-MP/Pa (contratação de em-
presa para execução de obras de engenharia: lote i - reforma da residência 
oficial em sede do MPPA no município de Curionópolis; Lote II - Reforma da 
residência oficial em sede do MPPA no município de Muaná; Lote III - Re-
forma na sede do MPPa no município de redenção), a ser realizada no dia 
06/05/2022, às 10h00, na sala de reunião das Promotorias de defesa comu-
nitária, localizada no térreo do anexo i, sito à travessa Ângelo custódio, 36, 
cidade velha, Belém-Pa, oportunidade na qual serão abertos os envelopes 
contendo as propostas financeiras das empresas habilitadas no certame, de 
acordo com o resultado da fase recursal publicado em 04/05/2022.
lays favacho Bastos
secretária da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 793871
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria n° 038/2022/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 que 
consta no Processo n° 4722/2022,
rEsolvE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder a servidora 
raiMUNda da silva Brito, cargo: agente serviços auxiliares, 60 (sessenta) 
dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2005/2008.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de maio de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria n° 039/2022/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 que 
consta no Processo n° 4737/2022,
rEsolvE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder ao 
servidor roNaldo JENNiNGs PErEira filHo, cargo: assistente da Pro-
curadoria i, 60 (sessenta) dias da licença prêmio, referente ao período 
aquisitivo 2006/2009.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de maio de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria n° 040/2022/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 que 
consta no Processo n° 4735/2022,
rEsolvE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder a ser-
vidora valEria Maria alBUQUErQUE fraNco dE sá, cargo: assistente 
técnico, 60 (sessenta) dias da licença prêmio, referente ao período aqui-
sitivo 2013/2016.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de maio de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria n° 041/2022/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 que 
consta no Processo n° 4741/2022,
rEsolvE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder a servi-
dora HElENa Maria rocHa loBato, cargo: chefe de Gabinete, 60 (ses-
senta) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2008/2011.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de maio de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria n° 042/2022/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 que 
consta no Processo n° 4748/2022,
rEsolvE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder a servi-
dora cristiNE ElaiNE dias rocHa, cargo: assessor Especial ii, 60 (ses-
senta) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2011/2014.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de maio de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Portaria n° 043/2022/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 que 
consta no Processo n° 4734/2022,
rEsolvE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder ao servi-
dor dailsoN Garcia dE olivEira, cargo: assistente da Procuradoria ii, 60 
(sessenta) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2013/2016.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de maio de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria n° 044/2022/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 que 
consta no Processo n° 4739/2022,
rEsolvE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder a servidora 
Elisa fUrtado cordEiro, cargo: chefe de apoio Especializado, 60 (sessen-
ta) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2017/2020.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de maio de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 793894

.

.

errata
.

errata
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 777060
Na publicação da resolução nº 01/2022 -MPcM/Pa - colégio de Procurado-
res, publicado no Diário Oficial nº 34.909, de 28 de março de 2022.
onde se lê:
resolução nº 01/2022 -MPcM/Pa - colégio de Procuradores
Leia-se:
resolução nº 03/2022 -MPcM/Pa - colégio de Procuradores

Protocolo: 793920

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo adMiNistratiVa N.º 04/2022/MPcM/Pa, de 06 de abril de 2022.
o colÉGio dE ProcUradoras do MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas 
dos MUNicÍPios do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, bem como no exercício do poder regulamentar de matérias 
de sua atribuição no âmbito de sua competência e jurisdição, na forma do 
art. 3°, inciso iX e X da lei complementar nº 086/2013, atualizada pela lei 
complementar nº 144/2021 de 28 de dezembro de 2021, por intermédio 
desta resolução administrativa de cumprimento obrigatório;
coNsidEraNdo a necessidade de assegurar a revisão geral da remunera-
ção dos servidores ativos, inativos e pensionistas do MPcM/Pa previsto no 
art. 37, X da constituição federal do Brasil de 1988;
coNsidEraNdo os termos da lei nº 9.500, de 28 de março de 2022 que 
reajustou os vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do 
Poder Executivo Estadual em 10,5% (dez e meio por cento);
coNsidEraNdo as revisões nas remunerações dos servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Pará, através da lei nº 9.457, de 27 de dezembro 
de 2021, do Ministério Público do Estado do Pará, através da lei nº 9.501, 
de 28 de março de 2022, e do tribunal de contas do Estado do Pará, atra-
vés da lei nº 9.458, de 27 de dezembro de 2021.
rEsolvE:
art. 1º. com base no art. 22, da lei nº 8.025/2014, estipular a revisão 
geral do vencimento base dos servidores ativos, inativos e pensionistas do 
Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará no percen-
tual de 10,5% (dez e meio por cento).
Art. 2º. Os efeitos financeiros desta revisão geral serão implementados da 
seguinte forma:
i – 6% (seis por cento) a partir de abril/2022;
ii - 4,5% (quatro e meio por cento) a partir de fevereiro/2023, desde que 
haja dotação orçamentária e cumulativamente adequação aos limites le-
gais, a qual será objeto de análise e apreciação por ocasião da data-base 
do exercício de 2023.
art. 3º. as disposições desta resolução aplicam-se aos inativos e pensio-
nistas conforme as regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários 
abrangidos pela paridade.
art. 4°. as despesas decorrentes da implementação desta resolução corre-
rão a conta de recursos próprios, previstos no orçamento Geral do Estado.
art. 5º. Esta resolução administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 06 de abril de 2022
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
ElisaBEtH MassoUd salaME da silva
Procuradora do MPcM-Pa
Maria rEGiNa fraNco cUNHa
Procuradora do MPcM-Pa

Protocolo: 793900
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 017/2022- Pe-PMa 
Processo adMiNistratiVo N° 2022/0112-001-PMa 

o Município de abaetetuba/Pa, através da secretaria Municipal de Educa-
ção, cultura e desporto/fundo Municipal, cNPJ 21.763.283./0001-01,  resol-
ve registrar os preços da ata de registro de Preços de nº 017/2022-PE-PMa,  
oriundo do PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 012/2022- PE-PMa, que possui por 
objeto o registro de Preços visando a contratação de Empresa Para Prestação 
de serviços de locação de veículos terrestres e fluviais Para distribuição de 
Materiais (livros didáticos, Merenda Escolares  Entre outros) e deslocamento 
de servidores Para atender as demandas logísticas da secretaria Municipal 
de Educação, cultura e desporto do Município de abaetetuba/Pa; cujo fornecedor 
registrado na arP é:  transporte rodo-Norte ltda, cNPJ 23.829.190/0001-50, 
vencedor dos itens: 01 (r$ 9.900,00), 02 (r$ 2.695,00), 03 (r$ 537,50), 04 (r$ 
209,00), 05 (r$ 227,00), 06 (r$ 8.400,00) e 07 (r$ 1.272,50), totalizando o va-
lor global registrado de  r$ 2.035.660,00. vigência: 03/05/2022 a 03/05/2023. 
a íntegra da arP estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de abaete-
tuba/Pa e na página do tribunal de contas dos Municípios - tcM. Jefferson 
Felgueiras de carvalho - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 793932

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
aViso de HoMoLoGaÇÃo

após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o PreFeito 
MUNiciPaL, HoMoLoGa nos termos do inciso vi do art. 13 do decreto nº 
10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, o pregão 
eletrônico nº 024/2022 cujo objeto é: contratação de Pessoa Jurídica para 
aquisição de Um trator cortador de gramas e
Um Coletor de gramas, afim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Esporte e lazer do Município de altamira/Pa
fornecedor: PaUlo lUis rEMPEl & cia ltda EPP - 80.539.356/0001-37 ven-
cedor do itens 01 e 02 com valor total r$ 26.839,99
totalizando o pregão eletrônico nº 024/2022 em r$ 26.839,99 (vinte e seis 
mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).
altamira-Pa, 26 de abril de 2022
cLaUdoMiro GoMes da siLVa - PreFeito MUNiciPaL

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 031/2022
objeto: futura e eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços de assessoramento e intermediação da reserva de passagens aéreas, 
fluviais e terrestre, reserva  de hotéis, locação de veículos (rent a car) e fre-
tamento de aeronave (táxi aéreo) para atender às necessidades da Prefeitura 
Municipal de altamira, secretarias e fundos.
data de abertura: 18/05/2022 as 10h
local de abertura: www.licitanet.com.br
os interessados poderão obter maiores informações e retirar os editais na 
integra pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licita-
ções) e www.altamira.pa.gov.br (transparência) ou através do e-mail: altami-
racpl@gmail.com, das 08:00 às 12:00 horas.
cLaUdoMiro GoMes da siLVa - Prefeito Municipal

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de aLtaMira
eXtrato do 1º terMo aditiVo de QUaNtitatiVo 

ao coNtrato Nº 566/2021 - PreGÃo eLetrÔNico Nº. 30/2021
Partes: coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE altaMira, cNPJ 
10.467.921/0001-12 - coNtratada: EMPrEsa: cliffir-cliNica dE fisiotE-
raPia ltda - cNPJ/Mf n.º 09.627.102/0001-06; coNtrato Nº. 566/2021, va-
lor r$: 45.000,00 - dotação orçamentária: 2.111-classificaÇÃo EcoNÔMica: 
3.3.90.39.00, -foNtE: 1500100200/170900000; vigência: até 03/08/2022; ob-
jeto: contratação de Prestação de serviços de Plantões Médicos, consulta, Exames 
Especializados e de imagem, e outros, para atender o fundo Municipal de saúde de 
altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 03/03/2022.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de QUaNtitatiVo 
ao coNtrato Nº 278/2021 - PreGÃo eLetrÔNico Nº. 15/2021

Partes: coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE altaMira, cNPJ 
10.467.921/0001-12- coNtratada: EMPrEsa: rodriGEs E PENa ataca-

dista ltda - EPP (JM atacadista) - cNPJ/Mf n.º 14.979.866/0001-09; coNtrato 
Nº. 278/2021, valor r$: 11.010,76 - dotação orçamentária: 2.083 - classifica-
ÇÃo EcoNÔMica: 3.3.90.30.00, - foNtE: 150000000/1500100200/170900000; 
vigência: até 22/04/2022; objeto: aquisição de material de limpeza, utensílios e 
descartáveis para atender o fundo Municipal de saúde - www.altamira.pa.gov.br. 
assinatura: altamira/Pá, 25/03/2022.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de QUaNtitatiVo 
ao coNtrato Nº 274/2021 - PreGÃo eLetrÔNico Nº. 15/2021

Partes: coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE altaMira, cNPJ 
10.467.921/0001-12 - coNtratada: EMPrEsa: soUZa & fadaNElli ltda 
- EPP (GaM) - cNPJ/Mf n.º 14.654.846/0001-69; coNtrato Nº. 274/2021, 
valor r$: 6.294,51-dotação orçamentária: 2.083 - classificaÇÃo EcoNÔMi-
ca: 3.3.90.30.00, -foNtE: 150000000/1500100200/170900000; vigência: até 
22/04/2022; objeto: aquisição de material de limpeza, utensílios e descartáveis 
para atender o fundo Municipal de saúde - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 
altamira/Pá, 25/03/2022.

Protocolo: 793936

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAGRE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaGre
aViso de LicitaÇÃo

coNcorreNcia PUBLica Nº 01/2022
a Prefeitura Municipal de Bagre torna público que será realizada licitação 
na modalidade coNcorrENcia, menor preço global, destinado à EXEcUÇÃo 
do sistEMa dE aBastEciMENto dE áGUa do MUNicÍPio dE BaGrE /Pa 
- 1ª EtaPa. data da sessão: 06/06/2022, às 10h, horário local, na sala de 
licitações. Edital disponível Junto ao site www.bagre.pa.gov.br ou no prédio da 
prefeitura, das 08:00 às 12:00 horas de segunda a sexta, informação através 
do e-mail licitacao@bagre.pa.gov.br.

cLeBersoN Farias LoBato rodriGUes
Prefeito Municipal de Bagre

Protocolo: 793940

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH- Pa
aViso de LicitaÇÃo

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - Pa, avisa aos interessa-
dos que realizará licitações no seguinte endereço:  av. Paraná nº27 - centro 
- Bannach - Pa, cEP: 68.388-000 - (sala da cPl), na modalidade: PrEGÃo 
PrEsENcial Nº 004/2022 tiPo MENor PrEÇo No dia 20 de maio de 2022, 
às 10:00 horas. objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição 
de Exames laboratoriais para serem utilizados no atendimento à saúde Públi-
ca do Município de Bannach - Pa. cópias dos Editais serão obtidas através do 
e-mail cplbannach@outlook.com ou ainda na sala da comissão de licitação, 
no endereço acima, no horário de 08:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto 
feriado. Bannach - Pa, 04 de maio de 2022.

NYerLeN de araUJo e siLVa
Pregoeiro

Protocolo: 793947

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia N° 3-008/2022 
objeto: execução das seguintes obras/serviços: terraplenagem e regulariza-
ção de vias/ruas na zona urbana e ramais da zona rural. abertura: 06/06/2022 
as 10:00h. o edital encontra-se disponível no departamento de licitações, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na 
av. cronge da silveira, n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro comer-
cial, cEP: 68.445-000. o edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, 
no portal da transparência (Governo transparente - Prefeitura Municipal de 
Barcarena) no seguinte endereço/link:governotransparente.com.br/transpa-
rencia/4382489/consultarlicitacao, ou no portal do jurisdicionado do tcM/Pa 
(sistema “Geo-obras”). demais informações no departamento de licitações, 
em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.
pmb@barcarena.pa.gov.br, ou ainda pelo telefone: (91) 99393-6685. 
Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 793950
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PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de adJUdicaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3-008/2021 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a secretária Mu-
nicipal de Educação de Barcarena, com base no art. 38, inciso vii, c/c art. 
43, inciso vi, da lei n°. 8.666/93, adjudicou,nos termos do § 2º do art. 64 
da lei n°. 8.666/93,o objeto do certame atinente ao lote 03, - construção 
da Escola Madre de deus na ilha das onças - à empresa remanescente J 
M Miranda construção civil ltda,cnpj:19.726.329/0001-62, com o valor: r$ 
3.101.308,53; e determinou a adoção de medidas cabíveis para contrata-
ção da empresa adjudicatária. data de assinatura do termo de adjudicação: 
03/05/2022.

Protocolo: 793952

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eeLtroNico Nº 018/2022-Pe

oBJeto: seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para 
aquisição de equipamentos para o município de Brasil Novo proveniente do 
Convenio Nº 14/2021 - SEDAP, conforme especificações contidas no Termo 
de referência. abertura: 19/05/2022, às 09:30horas. local da sEssÃo PÚ-
Blica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis 
para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.
gov.br (mural de licitações consultas) e Portal transparência do Município de 
Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no setor 
de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. 
castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

LUciaNo roLiM dos saNtos
Pregoeiro.

Protocolo: 793956

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtrato

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 052/2021-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura eventual contratação de Empresa 
Especializada Em Fornecimento de Refeição (Tipo Marmitex), Lanche E Buffet, 
visando atender a Prefeitura Municipal de cametá. fundamento legal: lei 
federal nº 8.666/93. coNtrato Nº 19.052/2021-PMc/sEMEd. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de Educação - cNPJ nº 
18.782.198/0001-78. fundo Mun. de desenv. Ens. fund. val. Magist. fundeb 
cametá - cNPJ nº 31.480.157/0001-95. contratado: flaviana silva de souza 
71455892220, cNPJ nº 41.481.817/0001-06. valor total r$ 21.250,00. vi-
gência: 19/04/2022 a 19/04/2023. ordenador: enio de carvalho.

Protocolo: 793960

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa/Pa
eXtratos de coNtratos 

contrato nº 2204001-2022. origem: Pregão eletrônico nº 005/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o):disprol 
- distribuidora de Produtos Eireli cnpj: 36.190.482/0001-37. objeto: contra-
tação de Pessoa Jurídica Para aquisição de Gêneros alimentícios, Para atender 
as necessidades da secretaria Municipal de assistência social E saúde de 
capanema/Pa. valor Global: r$ 91.086,15(noventa e um mil, oitenta e seis 
reais e quinze centavos). vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da 
data de sua assinatura. assinatura: 22/04/2022.
contrato nº 2204002-2022. origem: Pregão eletrônico nº 005/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o):Brasil 
norte comercio de Materiais Em Geral E serviços ltda cnpj: 24.011.497/0001-
01. objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para aquisição de Gêneros ali-
mentícios, Para atender as necessidades da secretaria Municipal de assistên-
cia social E saúde de capanema/Pa. valor Global: r$ 698.196,60 (seiscen-
tos e noventa e oito mil, cento e noventa e seis reais e sessenta centavos). 
vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de sua assinatura. 
assinatura: 22/04/2022.
contrato nº 2204003-2022. Pregão eletrônico nº 005/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o):J K No-
ronha comércio de Produtos alimentícios cnpj:42.897.465/0001-37. obje-
to: contratação de Pessoa Jurídica Para aquisição de Gêneros alimentícios, 

Para atender as necessidades da secretaria Municipal de assistência social 
E saúde de capanema/Pa. valor Global: r$ 1.405,829,40 (um milhão, qua-
trocentos e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos). 
vigência: Por 12(dose) Meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
assinatura: 22/04/2022.
contrato nº 2204004-2022. origem: Pregão eletrônico nº 005/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o):lanoa 
comercio E serviços ltda cnpj:21.139.345/0001-09. objeto: contratação 
de Pessoa Jurídica Para aquisição de Gêneros alimentícios, Para atender as 
necessidades da secretaria Municipal de assistência social E saúde de capa-
nema/Pa. valor Global: r$ 127.438,92(cento e vinte sete mil, quatrocentos e 
trinta e oito reais e noventa e dois centavos). vigência: Por 12(dose) Meses, 
contados a Partir da data de sua assinatura. assinatura: 22/04/2022.
contrato nº 2204005-2022. Pregão eletrônico nº 005/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o):JNa 
com atac de Gen alimenticios, Mat de construção E const de Edifícios - Eireli 
cnpj:33.389.618/0001-44. objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para aqui-
sição de Gêneros alimentícios, Para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de assistência social E saúde de capanema/Pa. valor Global: r$ 
425.116,38(quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e dezesseis reais e trinta 
e oito centavos). vigência: Por 12(dose) Meses, contados a partir da data de 
sua assinatura. assinatura: 22/04/2022.
contrato nº 2204006-2022. origem: Pregão eletrônico nº 005/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): Bom 
Bons E descartáveis ltda cnpj:01.580.769/0001-99. objeto: contratação 
de Pessoa Jurídica Para aquisição de Gêneros alimentícios, Para atender as 
necessidades da secretaria Municipal de assistência social E saúde de ca-
panema/Pa. valor Global: r$ 642.261,80(seiscentos e quarenta e dois mil, 
duzentos e sessenta e hum reais e oitenta centavos). vigência: Por 12(dose) 
Meses, contados a Partir da data de sua assinatura. assinatura: 22/04/2022.
contrato nº 2204007-2022. origem: Pregão eletrônico nº 005/2022 - Pmc. 
contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o):ahcor 
comercio de Produtos odontologicos ltda cnpj:37.556.213/0001-04. objeto: 
contratação de Pessoa Jurídica Para aquisição de Gêneros alimentícios, Para 
atender as necessidades da secretaria Municipal de assistência social E saú-
de de capanema/Pa. valor Global: r$ 78.712,80(setenta e oito mil, setecen-
tos e doze reais e oitenta centavos). vigência: Por 12(dose) Meses, contados 
a Partir da data de sua assinatura. assinatura: 22/04/2022.
ordenador dos contratos: Francisco Ferreira Freitas Neto

eXtrato de reGistro de PreÇo. 
registro de Preço nº 005/2022, Vinculada ao Pe nº 005/2022-PMc-srP. 
objeto: registro de preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
para a secretaria Municipal de assistência social e saúde, da Prefeitura Mu-
nicipal capanema /Pa. vencedores: ahcor comercio de Produtos odontologi-
cos ltda, cnpj 37.556.213/0001-04, com valor Unitário: item-valor Unitá-
rio: 14-r$ 8,76; 53-r$ 8,50; 56-r$ 42,00. Bom Bons E descartáveis Eireli, 
cnpj 01.580.769/0001-99, com valor Unitário: item-valor Unitário: 4-r$ 
5,00; 5-r$ 4,25; 8-r$ 4,00; 9-r$ 4,00; 10-r$ 4,70; 21-r$ 18,30; 22-r$ 
44,50; 34-r$ 3,10; 37-r$ 3,10; 57-r$ 4,40; 68-r$ 10,20; 69-r$ 10,20; 
79-r$ 5,10; Brasil norte comercio de Materiais Em Geral E serviços ltda, 
cnpj 24.011.497/0001-01, com valor Unitário: item-valor Unitário: 24-r$ 
25,00; 32-r$ 0,70; 65-r$ 18,80; 71-r$ 9,00; 72-r$ 8,40; 75-r$ 12,00; 
76-r$ 15,00; 77-r$ 56,28. disProl - distribuidora de Produtos Eireli, cnpj 
36.190.482/0001-37 com valor Unitário: item-valor Unitário: 6-r$ 3,85; 20-
r$ 4,55; 30-r$ 3,35; 38-r$ 6,75; 48-r$ 5,95; 50-r$ 3,50; 60-r$ 6,80; 
61-r$ 2,67; 70-r$ 19,05. J K Noronha comercio de Produtos alimenticios, 
cpnj 42.897.465/0001-37, com valor unitário: item-valor Unitário: 1-r$ 
12,00; 7-r$ 23,95; 15-r$ 5,00; 16-r$ 4,35; 17-r$ 4,25; 19-r$ 42,00; 23-
r$ 31,50; 25-r$ 38,00; 26-r$ 38,00; 29-r$ 13,00; 33-r$ 6,00; 36-r$ 3,15; 
40-r$ 5,55; 41-r$ 7,00; 42-r$ 7,60; 44-r$ 23,00; 45-r$ 11,50; 47-r$ 
4,50; 49-r$ 5,90; 52-r$ 3,00; 64-r$ 18,00; 80-r$ 10,00; 82-r$ 13,80; 83-
r$ 9,00; 84-r$ 5,25; 85-r$ 5,25; 86-r$ 37,95; 87-r$ 7,95; 88-r$ 1,95. JNa 
com atac de Gen alimenticios, Mat de construção e const de Edifícios, cnpj 
33.389.618/0001-44, com valor Unitário: item-valor Unitário: 2-r$ 4,75; 
3-r$ 3,10; 11-r$ 5,95; 12-r$ 5,45; 27-r$ 5,65; 28-r$ 90,95; 31-r$ 5,90; 
39-r$ 18,15; 46-r$ 3,90; 51-r$ 11,00; 54-r$ 6,11; 58-r$ 3,24; 59-r$ 
8,00; 66-r$ 5,88; 67-r$ 9,40; 73-r$ 8,15; 74-r$ 11,85; 78-r$ 16,85. la-
noa comercio E serviços ltda, cnpj 21.139.345/0001-09, com valor Unitário: 
item-valor Unitário: 13-r$ 6,00; 18-r$ 6,50; 35-r$ 23,00; 43-r$ 4,80; 55-
r$ 11,60; 62-r$ 3,10; 63-r$ 10,00; 81-r$ 1,11. vigência: 12(dose) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. Em 20/04/2022. Laise Martins 
Leal - Pregoeira

Protocolo: 793964

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da secretaria Mu-
nicipal de suprimento e licitação torna público a abertura do Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico srP 
nº 040/2022/PMc, cujo objeto é contratação de Empresa Especializada Para 
prestação de serviço de Hospedagem, incluindo café da Manhã, em apar-
tamentos simples, duplo e triplo, em Hotéis até Quatro Estrelas, destinado 
ao atendimento das diversas secretarias/fundos Municipais, Bem como, o 
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instituto de Previdência deste Município de castanhal/Pará, Por Um perío-
do de 12 (doze) Meses, a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início 
com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 
18/05/2022 às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: https://cas-
tanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.
br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publica-
ção. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal 
de castanhal.

toMada de PreÇos N° 012/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da secretaria Municipal de 
suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n.° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do rio Bran-
co, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público 
a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob 
o critério de julgamento “menor preço global” para contratação de empresa 
especializada na construção de quadra poliesportiva na agrovila Pacuquara, 
neste Município de castanhal/Pará. Participantes: firmas cadastradas ou que 
comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento e aber-
tura das propostas. data do recebimento e abertura dos documentos de ha-
bilitação e propostas: 24/05/2022, às 09:00 horas no auditório da secretaria 
Municipal de indústria e comércio/sEMics localizado na av. altamira, n.° 
850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará.  Edital: Poderá 
ser obtido no prédio da PMc, secretaria Municipal de suprimento e licitação, 
localizado na av. Barão do rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Muni-
cípio de castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.
br  ou através do site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/
licitacoes/. sílvio roberto Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 793967

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Processo LicitatÓrio Nº 024/2022 
toMada de PreÇo Nº 002/2022 

Fundo Municipal de saúde contrato Nº 167/2022 - PB construtora Eireli, 
cNPJ: 43.914.098/0001-03, oBJEto: reforma e ampliação do prédio do pos-
to de saúde do centro de cumaru do Norte - Pa.  valor total r$ 340.109,25. 
vigência: de 19/04/2022 até 31/12/2022.

Processo LicitatÓrio Nº 026/2022 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte
contrato nº. 109/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 558.873,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
aquisição de moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal. contrato nº. 
114/2022 - adsErv artigos e Papelaria ltda, cNPJ: 40.543.408/0001-
24. valor total r$ 6.853,50. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
aquisição de material permanente, objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal. contrato nº. 119/2022 - leticia camolesi Bagão silva, 
cNPJ: 12.807.382/0001-49. valor total r$ 5.000,00. vigência: 11/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: aquisição de permanente, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal. contrato Nº. 122/2022 - Ponto info 
comercio e serviços de informática Eireli, cNPJ: 08.255.726/0001-87. valor 
total r$ 13.623,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição 
de material eletrodomésticos, objetivando atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal. celio Marco. Prefeito Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
contrato Nº. 110/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 158.973,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. obje-
to: aquisição de moveis, material permanente, eletrodomésticos e ele-
trônicos. contrato nº. 115/2022 - adsErv artigos e Papelaria ltda, cNPJ: 
40.543.408/0001-24. valor total r$ 3.046,00. vigência: 11/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: aquisição de eletrodomésticos. contrato nº. 120/2022 
- leticia camolesi Bagão silva, cNPJ: 12.807.382/0001-49. valor total r$ 
5.000,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição de material 
permanente. Jose ribamar. secretário Municipal de saúde.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
contrato nº. 111/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 603.639,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aqui-
sição de moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos. contrato 
nº. 116/2022 - adsErv artigos e Papelaria ltda, cNPJ: 40.543.408/0001-24. 
valor total r$ 23.265,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição 
de eletrodomésticos. augusta elias. secretário Municipal de educação.

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
contrato nº. 112/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 11.835,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
aquisição de eletrodomésticos. contrato nº. 117/2022 - adsErv artigos e Pa-
pelaria ltda, cNPJ: 40.543.408/0001-24. valor total r$ 1.523,00. vigência: 
11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição de eletrodomésticos. ewerton 
socorro da silva. secretário Municipal de Meio ambiente.

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
contrato nº. 113/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 219.651,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
aquisição de moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos.
contrato Nº. 118/2022 - adsErv artigos e Papelaria ltda, cNPJ: 
40.543.408/0001-24. valor total r$ 3.046,00. vigência: 11/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: aquisição de eletrodomésticos. contrato nº. 121/2022 
- leticia camolesi Bagão silva, cNPJ: 12.807.382/0001-49. valor total r$ 
25.000,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição material 
permanente. contrato nº. 123/2022 - Ponto info comercio e serviços de 
informática EirEli, cNPJ: 08.255.726/0001-87. valor total r$ 54.696,00. 
vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição de material perma-
nente, eletrodomésticos. adriaNa da siLVa carVaLHo.  secretária 
Municipal de assistência social.

Processo LicitatÓrio Nº 034/2022 
PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2022

Prefeitura Municipal de cumaru do Norte
contrato nº. 159/2022 - ouro Negro Pavimentações ltda, cNPJ: 
30.173.227/0001-08. valor total r$ 5.176.500,00. vigência: 26/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: aquisição de cBUQ - cM- 30 rr- 2c Entregue na sede.
ProcEsso licitatÓrio Nº 035/2022, PrEGÃo PrEsENcial Nº 003/2022. 
Prefeitura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 160/2022 - ouro 
Negro Pavimentações ltda, cNPJ: 30.173.227/0001-08. valor total r$ 
1.190.000,00. vigência: 26/04/2022 a 31/12/2022. objeto: locação de má-
quinas pesadas com operador, para atender as necessidades das secretarias 
do Município de cumaru do Norte/Pa. ceLio Marco. Prefeito Municipal.

Processo LicitatÓrio Nº 036/2022 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 23/2022 

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte 
contrato nº. 161/2022 - calandrini e dantas ltda, cNPJ: 36.241.889-
0001-46. valor total r$ 162.090,00. vigência: 27/04/2022 a 31/12/2022. 
objeto: contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos 
básicos e executivos geral de obras e planilhas orçamentárias completas no 
Município de cumaru do Norte/Pa. ceLio Marco. Prefeito Municipal.

eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

Processo Licitatório Nº 014/2022, Pregão Presencial nº 001/2022
1º termo de apostilamento ao contrato nº 104-2022 - Pará concretos e loca-
ções de Máquinas Pesadas ltda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto locação 
de veículos leves e pesado para atender as necessidades da secretaria munici-
pal de Educação. objeto do apostilamento: Exclusão de dotação orçamentá-
ria; 07- fUNdEB ação 12.361.0061.2-2.056 Manutenção do transporte Esco-
lar 15 - fundo Municipal de Educação, ação 12.361.0068.2-116 Manutenção 
do transporte Escolar. vigência: 17/03/2022 a 31/12/2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte 

Processo Licitatório nº 026/2022, Pregão eletrônico n°. 017/2022
ata de registro de Preços nº 031/2022. Empresa: dial MaGaZiNE 
ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-98. oBJEto: fornecimento de moveis, 
material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias, fundos Municipais de 
cumaru do Norte/Pa. vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023. data de assinatu-
ra: 11/04/2022. valor: r$ 1.552.971,00.
ata de registro de Preços nº 032/2022. Empresa: adsErv artiGos E 
PaPElaria ltda, cNPJ n° 40.543.408/0001-24. oBJEto: fornecimento de 
moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias, fundos Muni-
cipais de cumaru do Norte/Pa. vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023. data de 
assinatura: 11/04/2022. valor: r$ 37.733,50.
ata de registro de Preços nº 033/2022. Empresa: lEticia caMolE-
si BaGao silva, cNPJ n° 12.807.382/0001-49. oBJEto: fornecimento de 
moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias, fundos Muni-
cipais de cumaru do Norte/Pa. vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023. data de 
assinatura: 11/04/2022. valor: r$ 35.000,00
ata de registro de Preços nº 034/2022. Empresa: PoNto iNfo coMEr-
cio E sErviÇos dE iNforMática EirEli, cNPJ n° 08.255.726/0001-87. 
oBJEto: fornecimento de moveis, material permanente, eletrodomésticos e 
eletrônicos, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, se-
cretarias, fundos Municipais de cumaru do Norte/Pa. vigência: 11/04/2022 a 
11/04/2023. data de assinatura: 11/04/2022. valor: r$ 68.319,00.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Processo LicitatÓrio Nº 023/2022
PreGÃo eLetrÔNico N°. 015/2022

ata de registro de Preços nº 035/2022. Empresa: adsErv artiGos E 
PaPElaria ltda, cNPJ: 40.543.408/0001-24. oBJEto: registro de preços 
para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suplementos de 
informática em geral, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. data de assinatura: 
18/04/2022. valor: r$ r$ 296.361,10.
ata de registro de Preços nº 036/2022. Empresa: ElEtroN coMErcio 
E sErviÇos EM iNforMática ltda, cNPJ: 07.164.433/0001-21. oBJEto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, permanente 
e suplementos de informática em geral, objetivando atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. 
data de assinatura: 18/04/2022. valor: r$ r$ 168.566,59.
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ata de registro de Preços nº 037/2022. Empresa: JP dE Morais ltda, 
cNPJ: 29.687.178/0001-34. oBJEto: registro de preços para fornecimento 
de materiais de expediente, permanente e suplementos de informática em 
geral, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, secreta-
rias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. data de assinatura: 18/04/2022. 
valor: r$ r$ 56.158,95.
ata de registro de Preços nº 038/2022. Empresa: Maria do carMo 
saNtos soUsa, cNPJ: 01.330.051/0001-44. oBJEto: registro de preços 
para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suplemen-
tos de informática em geral, objetivando atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. data de assinatura: 
18/04/2022. valor: r$ r$ 314.514,10.
ata de registro de Preços nº 039/2022. Empresa: ParafarMa MEdica-
MENtos E HosPitalarEs ltda-EPP, cNPJ: 04.860.742/0001-48. oBJEto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, permanente 
e suplementos de informática em geral, objetivando atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. 
data de assinatura: 18/04/2022. valor: r$ r$ 800.391,30.
ata de registro de Preços nº 040/2022. Empresa: PoNto iNfo coMEr-
cio E sErviÇos dE iNforMática EirEli, cNPJ n°. 08.255.726/0001-87. 
oBJEto: registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, 
permanente e suplementos de informática em geral, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 
18/04/2023. data de assinatura: 18/04/2022. valor: r$ r$ 69.396,00.
ata de registro de Preços nº 041/2022. Empresa: rodriGUEs coMEr-
cio artiGos dE PaPElaria E EsPortivos EirEli, cNPJ: 31.868.643/0001-
85. oBJEto: registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, 
permanente e suplementos de informática em geral, objetivando atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. 
data de assinatura: 18/04/2022. valor: r$ r$ 846.360,09.

Protocolo: 793970

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 17/05/2022 Às 10:00 
Hrs, PreGÃo eLetroNico Nº 2022/14. oBJEto: PrEGÃo ElEtroNi-
co Para rEGistro dE PrEÇos Para a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para 
aQUisiÇÃo dE MatEriais dE EXPEdiENtE, MatEriais dE liMPEZa, dEs-
cartavEis, GENEros aliMENticios E BEBidas NÃo alcoolicas Para 
atENdEr as NEcEssidadEs da sEMEd dE faro. o rEsPEctivo Edital 
E sEUs aNEXos ENcoNtra-sE disPoNivEis No sitE: https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/18/ , qualquer esclarecimento sobre o edital será 
feito pelo endereço eletrônico.

Protocolo: 793973

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de locação de palco, sonorização, iluminação cênica, túnel, painel de lEds, 
gerador de energia elétrica, tendas, banheiros químicos, show pirotécnico, 
veículos, dentre outras estruturas complementares para a realização do 27º 
festival do abacaxi de floresta do araguaia. abertura no dia 13/05/2022 ás 
08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.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 Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 793975

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 13/2022-PMGP 

objeto: registro de preços para eventual aquisição de peças, componen-
tes e acessórios novos de veículos para manutenção preventiva e corretiva 
da frota municipal de Goianésia do Pará, com a finalidade de suprir as ne-
cessidades das secretarias. coNtrataNtEs: Prefeitura Municipal de Goia-
nésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220172, 
valor r$ 158.821,35; secretaria Municipal de saúde - sMs, cNPJ: nº 
12.884.091/0001-54, contrato nº 20220173, valor r$ 237.419,00; secre-
taria Municipal de Educação - sEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, con-
trato nº 20220174, valor r$ 246.182,83; secretaria Municipal de assistência 
social - sEMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220175, va-

lor r$ 207.620,93; coNtratada: f dE s olivEira coMErcio dE PEcas 
Para vEicUlos, cNPJ: 22.132.004/0001-66; coNtrataNtEs: PMGP, cNPJ: 
83.211.433/00014-13, contrato nº 20220168, valor r$ 110.979,01; sMs, 
cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220169, valor r$ 133.628,51; 
sEMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220170, valor r$ 
40.443,90; sEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20220171, 
valor r$ 144.151,57; coNtratada: iMPacto coMÉrcio dE PEÇas, lo-
caÇÃo E sErviÇos EirEli, cNPJ: 08.870.944/0001-21; coNtrataN-
tEs: PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220180, valor r$ 
446.215,35; sMs, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220181, 
valor r$ 233.862,77; sEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 
20220182, valor r$ 262.743,78; sEMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, con-
trato nº 20220183, valor r$ 242.317,61; sEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-
73, contrato nº 20220184, valor r$ 144.151,57; coNtradada: M G soa-
rEs filHo coMErcio, loc. E sErviÇos ltda, cNPJ: 03.730.830/0001-
62; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220176, valor r$ 
299.303,00; sMs, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220177, 
valor r$ 339.844,07; sEMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 
20220178, valor r$ 54.090,99; sEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, con-
trato nº 20220179, valor r$ 278.908,17; coNtratada: MEGa aUto cENtEr 
ltda, cNPJ: 22.101.048/0001-29. data de assinatura: 03/05/2022. Francis-
co david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 793976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-srP-FMe
Pregão eletrônico; sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por item. 
objeto: eventual aquisição de móveis, carteiras escolares e quadros brancos, para 
atender as demandas da secretaria municipal de educação de igarapé-Miri/Pa.
sessão pública: 18/05/2022, às 10h, horário de Brasília. Plataforma de reali-
zação www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural de 
licitações do tcM/Pa.
informações no e-mail: cplsemedigmiri@gmail.com

JaNiLsoN oLiVeira FoNseca
secretário Municipal

Protocolo: 793980

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo  
toMada de PreÇos Nº 009/2022-tP

objeto: coNstrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para coNstrUÇÃo 
da PraÇa dE aliMENtaÇÃo No caNtEiro EM frENtE a PraÇa da BiBlia, 
visaNdo atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras 
do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará. abertura: 23/05/2022, às 09h00. integra 
dos editais e informações disponíveis na PMiP, sala da cPl sito na tv. cristóvão 
colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, no horá-
rio de 08h00 às 12h00. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 793983

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, torNa PÚBlico a 
todos os iNtErEssados ao ProcEsso licitatÓrio QUE tEM coMo oB-
JEto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE Ma-
tEriais PErMaNENtEs divErsos, oBJEtivaNdo atENdEr a NEcEssida-
dE da PrEfEitUra, sEcrEtarias E fUNdos MUNiciPais dE iPiXUNa do 
Pará. a abertura será no dia 18/05/2022, às 09:00 horas www.portaldecom-
praspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 793987

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
e construção civil, objetivando a reforma e iluminação do estádio municipal 
João da costa no município de Mãe do rio - Pa. Em conformidade com o 
convênio 898799/2020-McidadaNia, projeto básico, planilha orçamentaria, 
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memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. Para atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal. Na Modalidade: tomada de preço nº 2/2022-
00005. vencedor (es): J J Borges de oliveira EirEli, inscrita no cNPJ sob 
o nº20.129.307/0001-02, com o valor total de r$232.948,59. vencedor(as) 
desse certame nos termos da ata de sessão de julgamento, o seu objeto. 
Homologo e adjudico a licitação na forma da lei nº8.666/93 - Jose Villeigag-
non rabelo oliveira. em 28 de abril de 2022.

Jose Villeigagnon rabelo oliveira
Prefeito Municipal

eXtrato de coNtrato
origem: tomada de Preço nº 2/2022-00005. contrato nº 20220274. contra-
tante: Prefeitura Municipal de Mãe do rio - Pa, cNPJ nº05.363.023/0001-84. 
contratada(o): J J Borges de oliveira EirEli, valor de r$232.948,59. vigência 
do contrato: 28/04/2022 a 31/12/2022. data de assinatura: 28/04/2022.

Joao Victor da silva castro
Presidente da comissão de licitação

aViso de retiFicaÇÃo de eXtrato de terMo aditiVo
objeto: o sr. Joao victor da silva castro, designado pela portaria 01/2022-
Gab/pmmr, torna público, a todos os interessados a retificação da publicação 
de terça-feira, dia 03/05/2022. ano cXXXii, Na edição 34.955, na página 137 
da IOEPA, Imprensa Oficial do Estado do Para.
onde se-lê: contrato nº20200481.
Leia-se: contrato nº20210481.

Joao Victor da silva castro
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 793992

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte

eXtrato ao 1° aditiVo de coNtrato Nº 221/2021/seMMa, Proces-
so administrativo nº 6.989/2021-cEl/sEvoP/PMM, autuado na modalidade 
disPENsa dE licitaÇÃo N° 026/2021, objeto: locaÇÃo dE iMÓvEl Na 
ZoNa UrBaNa Para Uso NÃo rEsidENcial UtiliZado Para fUNcioNa-
MENto tEMPorário da sEcrEtaria MUNiciPal dE MEio aMBiENtE dE 
MaraBá- sEMMa locador: Maria dE NaZarÉ HolaNda falcÃo - cPf: 
072.791.912-15; valor r$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seis-
centos reais), assinatura 22/04/2022 vigência: 24/04/2022 até 24/04/2023. 
rubens Borges sampaio, secretário Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 794016

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte

eXtrato ao coNtrato Nº 245/2022/seMMa 
Processo administrativo nº 6.836/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade adEsÃo a ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº 026/2022-cEl/sE-
voP/PMM, originada do Processo administrativo N° 13.856/2021-PMM autuado 
na modalidade Pregão Presencial (srP) 034/2021-cEl/sEvoP/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços N° 055/2021-cEl/sEvoP/PMM, objeto: coNtra-
taÇÃo dE EMPrEsa Para o forNEciMENto dE laNcHEs, Para atENdEr 
as NEcEssidadEs do dEa, dfa E coMaM. Empresa: dElicias E saBorEs - 
cNPJ: 29.490.960/0001-69; valor r$ 41.762,00 (quarenta e um mil, setecentos 
e sessenta e dois reias), assinatura 03/05/2022, vigência: 31/12/2022. rubens 
Borges sampaio, secretário Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 794017

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de aBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 049/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 8.263/2022-PMM, tipo: Menor Preço por lote. Modo de 
disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 18/05/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal aQUi-
siÇÃo dE Kits dE ENXoval dEstiNados aos BENEficiarios atENdidos 
PElo ProGraMa dE BENEfÍcios EvENtUais E EMErGENciais da sEasPac 
- sEcrEtaria MUNiciPal dE assistÊNcia social, ProtEÇÃo E assUNtos 
coMUNitários dE MaraBá-Pará. UasG: 927877. Íntegra do Edital no site: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: sala da cPl/PMM - edifício 
Ernesto frota, situada na avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subso-
lo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-
1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 02/05/2022.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 794022

reFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 169-2022/cPL 
Beneficiário -  CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita no cNPJ sob 
no 06.029.507/0001-54, vencedora dos itens: 29, 41, 51, 56 perfazendo o 
valor total de r$ 108.644,00 (cento e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 170-2022/CPL, Beneficiário -  M. DA 
c. rodriGUEs dE liMa coMErcio dE EMBalaGENs EirEl, inscrita no cNPJ 

sob no 17.059.170/0001-44, vencedora dos itens: 01, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 
14, 18, 22, 23, 28, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54, perfazendo o valor total de 
r$ 227.745,00 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e quarenta e cinco re-
ais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 171-2022/CPL, Beneficiário -  JR COM. 
E rEPrEs. coMErciais ltda, inscrita no cNPJ sob no 31.552.803/0001-82, 
vencedora dos itens: 02, 04, 06, 07, 08, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57 perfazendo 
o valor total de r$ 609.743,00 (seiscentos e nove mil, setecentos e quaren-
ta e três reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 172-2022/CPL, Beneficiá-
rio -MasH rEPrEsENtaNtEs coMErciais E aGENtEs do coMErcio dE, 
inscrita no cNPJ sob no 35.334.877/0001-01, vencedora dos itens: 32, 33 
perfazendo o valor total de r$ 70.600,00 ( setenta mil e seiscentos reais). 
vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda Pregão srP Ele-
trônico nº 026-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 5.304/2022-PMM. ob-
jeto: rEGistro dE PrEÇos Para aQUisiÇÃo ParcElada dE aliMENtos 
PErEcÍvEis Para atENdEr as NEcEssidadEs dos ProGraMas E Pro-
JEtos viNcUlados a sEcrEtaria dE assistÊNcia social E assUNtos 
coMUNitários - sEasPa.  Marabá 03/05/2022 - Nadjalucia oliveira 
Lima - secretaria Municipal de assistência social - seasP - Portaria 
nº 224/2017-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 188-2022/cPL 
Beneficiário - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA 
inscrita no cNPJ sob nº 13.545.473/0001-16, vencedora do item: 03 perfa-
zendo o valor total de r$ 46.721,00 (Quarenta e seis mil setecentos e vinte e 
um reais). vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda Pregão 
srP Eletrônico nº 036-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 5.054/2022-
PMM. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE PNEUs 
Para a frota MUNiciPal da sEcrEtaria dE saÚdE. Marabá 04/05/2022 
Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 307/2022-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 162-2022/cPL 
Beneficiário - CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI, inscri-
ta no cNPJ sob no 03.716.644/0001-79, vencedora dos itens: 08, 09 perfa-
zendo o valor total de r$ 77.007,70 (setenta e sete mil, sete reais e setenta 
centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 163-2022/CPL, Beneficiário - 
fcia vEtEr PEt ltda, inscrita no cNPJ sob no 04.664.903/0001-28, vence-
dora dos itens: 02, 03, 12, 16 perfazendo o valor total de r$ 2.902,20 (dois 
mil novecentos e dois reais e vinte centavos), ata dE rEGistro dE PrEÇo 
Nº 164-2022/CPL, Beneficiário - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, 
inscrita no cNPJ sob no 15.439.366/0001-39, vencedora do item: 06 perfa-
zendo o valor total de r$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 165-2022/CPL, Beneficiário - MEDICINALI 
ProdUtos Para saUdE EirEli, inscrita no cNPJ sob no 20.918.668/0001-
20, vencedora dos itens: 11, 14, 20, 22 perfazendo o valor total de r$ 
3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), ata dE rEGistro dE 
PREÇO Nº 166-2022/CPL, Beneficiário - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SER-
vicos EirEli, inscrita no cNPJ sob no 26.525.513/0001-00, vencedora dos 
itens: 01, 04, 15, 18, 26 perfazendo o valor total de r$ 3.110,76 (três mil 
cento e dez reais e setenta e seis centavos), ata dE rEGistro dE PrEÇo 
Nº 167-2022/CPL, Beneficiário - VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI-
rEli, inscrita no cNPJ sob no 28.591.670/0001-49, vencedora dos itens: 05, 
07, 17 perfazendo o valor total de r$ 6.302,46 (seis mil trezentos e dois reais  
e quarenta e seis centavos), ata dE rEGistro dE PrEÇo Nº 182-2022/
CPL, Beneficiário - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
ltda, inscrita no cNPJ sob no 42.092.374/0001-24, vencedora dos itens: 23, 
24 perfazendo o valor total de r$ 32.109,00 (trinta e  dois mil, cento e nove 
reais). vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda Pregão srP 
Eletrônico nº 030-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 3.751/2022-PMM. 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE MEdicaMEN-
tos Para MaNUtENÇÃo dos aNiMais aPrEENdidos QUE NEcEssitaM 
dE alGUM trataMENto No cENtro dE coNtrolE dE ZooNosEs. Marabá 
04/05/2022 - Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde - 
sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 794026

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 017-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 3.370/2022-PMM. objeto: rEGistro dE PrEÇos 
Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE MatEriais dE laBoratÓrio Para atEN-
dEr o fUNdo MUNiciPal dE saÚdE E dEMais UNidadEs viNcUladas. 
onde sagraram-se  vencedora as empresas: lUiZ tadEo daMascHi inscrita 
no cNPJ sob nº 01.424.128/0001-45, vencedora dos itens: 21, 22 perfa-
zendo o valor total de r$ 4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais), diMalaB 
ElEtroNics do Brasil EirEli inscrita no cNPJ sob nº 02.472.743/0001-
90, vencedora dos itens: 06, 17, 75, 76, 127, 136, 141, 142, 144 perfa-
zendo o valor total de r$ 172.889,64 (cento e setenta e dois mil oitocentos 
e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), f cardoso E cia 
ltda inscrita no cNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, vencedora dos itens: 81, 
113 perfazendo o valor total de r$ 175.736,00 (cento e setenta e cinco mil 
setecentos e trinta e seis reais), orioN coMErcio dE artiGos MEdicos 
ltda inscrita no cNPJ sob nº 04.956.527/0001-45, vencedora dos itens: 28, 
40, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66 perfazendo o 
valor total de r$ 220.526,00 (duzentos e vinte mil quinhentos e vinte seis 
reais), NortEMEd distriBUidora dE ProdUtos MEdicos ltda inscrita 
no cNPJ sob nº 05.048.534/0001-01, vencedora dos itens: 04, 07, 11, 12, 
23, 73, 94, 95, 112, 122, 143, perfazendo o valor total de r$ 14.960,82 
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(Quatorze mil novecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), cirU-
BEl coMErcio E rEPrEsENtacoEs dE ProdUtos MEdicos E inscrita no 
cNPJ sob nº 05.323.167/0001-07, vencedora dos itens: 82, 83 perfazendo 
o valor total de r$ 13.108,00 (treze mil cento e oito reais), MEdlEvENsoHN 
coMErcio E rEPrEsENtacoEs dE ProdUtos HosP inscrita no cNPJ sob 
nº 05.343.029/0001-90, vencedora do item: 130 perfazendo o valor total 
de r$ 53.988,75 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais e 
setenta e cinco centavos), E t MarQUEs EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
08.691.632/0001-50, vencedora dos itens: 18, 69, 78, 103, 104, 134, 151 
perfazendo o valor total de r$ 76.916,40 (setenta e seis mil novecentos e 
dezesseis reais e quarenta centavos), rEt farMa distriBUidora dE MEdi-
caMENtos E ProdUtos HosP inscrita no cNPJ sob nº 12.313.826/0001-90, 
vencedora do item: 135 perfazendo o valor total de r$ 16.920,00 (dezesseis 
mil novecentos e vinte reais), ilMa cHavEs PErEira 74191209604 inscri-
ta no cNPJ sob nº 19.026.964/0001-37, vencedora dos itens: 08, 10, 19, 
105, 109, 110, 111, 121, 123, 147, perfazendo o valor total de r$ 93.297,50 
(Noventa e três mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), 
JosE daNtas diNiZ filHo inscrita no cNPJ sob nº 22.077.847/0001-07, 
vencedora do item: 05 perfazendo o valor total de r$ 7.905,60 (sete mil no-
vecentos e cinco reais e sessenta centavos), aMaZoN MEdical carE EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 29.187.032/0001-20, vencedora dos itens: 71, 90, 
114, 126, 131, 137, 140, 148, 149 perfazendo o valor total de r$ 266.362,92 
(duzentos e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa 
e dois centavos), cHaYl MEd coMErcio E rEPrEsENtacao EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 29.677.939/0001-77, vencedora dos itens: 01, 79, 80, 88, 
101, 102 perfazendo o valor total de r$ 70.936,00 (setenta mil novecentos 
e trinta e seis reais), HiPErfar MatEriais HosPitalar E MEdicaMENtos 
ltda inscrita no cNPJ sob nº 36.028.477/0001-22, vencedora dos itens: 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 52, 
59, 60, 74, 87, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 106, 107, 120, 145, 146, 150 perfazen-
do o valor total de r$ 1.740.130,21 (Um milhão  setecentos e quarenta  mil, 
cento e trinta reais e vinte e um centavos), icP iNovacao E coMErcio dE 
ProdUtos Para BiotEcNoloGia inscrita no cNPJ sob nº 53.427.738/0001-
04, vencedora do item: 15 perfazendo o valor total de r$ 1.560,00 (Um mil 
quinhentos e sessenta reais), silsUl coMErcio ltda inscrita no cNPJ sob 
nº 57.359.168/0001-05, vencedora dos itens: 84, 85, 86, 116, 117, 118, 
119 perfazendo o valor total de r$ 38.499,50 (trinta e oito mil quatrocentos e 
noventa e nove reais e cinquenta centavos) pelo que HoMoloGo o resultado. 
UasG: 927495. Marabá 02/05/2022 Luciano Lopes dias - secretário Mu-
nicipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 794023

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 249/2022/seMad 

Processo Licitatório nº 4.999/2022-/PMM, autuado na modalidade PrE-
GÃo PrEsENcial srP Nº 016/2022-cEl/sEvoP/PMM, que gerou a ata de re-
gistro de Preços Nº 043/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: aquisição de materiais 
e equipamentos para atender a oficina da secretaria municipal de agricultura; 
Empresa alvorada coMErcio dE MaQUiNas E fErraMENtas EirEli, cNPJ: 
27.414.742/0001-10; valor r$ 208.985,60 (duzentos e oito mil, novecentos 
e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), assinatura 04/05/2022 vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 794003

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 9.222/2022-PMM  

Modalidade coNcorrÊNcia Nº 007/2022-ceL/seVoP/PMM - tipo Me-
nor Preço Global. data da sessão: 07/Junho/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para rEforMa E 
aMPliaÇÃo da EMEf ProfEssor raiMUNdiNHo, MaraBá-Pa. recursos: 
salário Educação e Erário Municipal. integra do Edital e informações: sala 
da cEl/sEvoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de obras - 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° 9.225/2022-PMM 

Modalidade coNcorrÊNcia Nº 008/2022-ceL/seVoP/PMM - tipo Menor 
Preço Global. data da sessão: 08/Junho/2022 - 09:00h (horário local). objeto: 
coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para a rEforMa E aMPliaÇÃo 
da EMEf JUliEta GoMEs lEitÃo - Bairro sÃo fÉliX 2 - Nova UNiÃo KM 2, 
MaraBá-Pa. recursos: salário Educação e Erário Municipal. integra do Edital e 
informações: sala da cEl/sEvoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de obras 
- 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: 793996

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 222/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 3.411/2022-ceL/seVoP/PMM, autua-
do na modalidade PrEGÃo PrEsENcial (srP) Nº 010/2022-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 041/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: 
aQUisiÇÃo dE UNiforMEs, para atender às necessidades da secretaria Mu-
nicipal de viação e obras Públicas - sEvoP. Empresa:  Hicaro s coMErcio 
atacadista dE roUPas E acEssorios Para Uso ProfissioNal EirEli, 
cNPJ: 20.608.529/0001-08; valor r$ 29.649,00 (vinte e nove mil e seiscen-
tos e quarenta e nove reais), assinatura 03/05/2022 vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 794011

Por ordeM da secretaria MUNiciPaL de saÚde de MaraBÁ-Pa 
fica determinada o rEiNÍcio Na EXEcUÇÃo dos sErviÇos dE aMPlia-
ÇÃo da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE (sMs) Partir da data dE 
03/05/2022 (três, de março de dois mil e vinte e dois). referente ao coN-
trato adMiNistrativo Nº 053/2022-fMs/PMM. ProcEsso adMiNistra-
tivo n° 8.124/2021/PMM atuando na modalidade de toMada dE PrEÇos Nº 
017/2021-cEl/sEvoP/PMM. cujo objeto do contrato refere-se à: coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para rEforMa E aMPliaÇÃo da sEcrEtaria 
MUNiciPal dE saÚdE (sMs), localiZado Na travEsa da foNtE, Bairro 
aMaPá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. Empresa: a aMaNcio NEto EirEli, inscri-
ta no cNPJ - cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob Nº 83.858.456/0001-
14. data da assiNatUra 03 de Maio de 2022. LUciaNo LoPes dias- se-
cretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 794007

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de LicitaÇÃo  

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-001-PMNr
o Município de NoVo rePartiMeNto, através da PreFeitUra MU-
NiciPaL de NoVo rePartiMeNto por intermédio da comissão de licita-
ção, torna público que às 08h30min do dia 06 de junho de 2022, fará realizar 
licitação na modalidade coNcorrÊNcia, tipo menor preço global, para coN-
trataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo dE sErviÇos dE rEcUPEraÇÃo 
dE Estradas viciNais, coNforME coNvÊNio Nº 045/2022, cElEBrado 
ENtrE a sEcrEtaria dE Estado dE traNsPortEs - sEtraN E a PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE Novo rEPartiMENto - Pa. o procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21/06/1993, com as alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na sala da comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Novo 
repartimento, no Portal da transparência do Município de Novo repartimento, 
GEo-oBras do tcM/Pa, e através de solicitação pelo e-mail: cplnovoreparti-
mento2021@gmail.com. Novo repartimento - Pa, 04 de maio de 2022. 
sidileni chaves de souza. Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 794029

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº2022-1804-001 - cPL/PMo, oriundo do Processo licitató-
rio inexigibilidade de licitação nº 005/2022-cPl/PMo. contratante: Prefeitura 
Municipal de ourém/Pa, Empresa contratada: Mara Pavanelly Produções ar-
tística ltda,inscrita no cNPJ sob o nº 43.366.114/0001-62, objeto: contrata-
ção de empresa para realização de show artísitico com a banda Mara Pava-
NEllY, em comemoração ao aniversário de 260 anos da cidade de ourém/Pa, 
que acontecerá no dia 28 de maio de 2022, na cidade de ourém Pará, valor 
total do contrato: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), celebrado entre as 
partes em 18/04/2022, a vigência iniciará na data da assinatura do contrato, 
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022.

retiFicaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de ourém torna público para conhecimento dos 
interessados que fará retificações relacionadas às Publicações: No D.O.U 
de 18/04/2022, Edição: 79, seção3, pg. 301, e doE/Pa de 18/04/2022 nº 
34.949, pg.148.  oNde se LÊ. inexigibilidade nº 003/2022 - cPl/PMo. 
Leia-se: inexigibilidade nº 004/2022 - cPl/PMo.
Na publicação circulada no d.o.U seção3, pg. 328 de 29/04/2022, Edição: 
80, , e doE/Pa 29/04/2022 nº 34.951, pg.155.  oNde se LÊ: Pregão Eletrô-
nico do tipo Menor Preço Por Grupo, PE nº 001/2021 PM. Leia-se: Pregão 
Eletrônico PE nº 002/2021 PMo-PE. as demais disposições permanecem inal-
teradas. Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito de ourém.

Protocolo: 794031

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

toMada de PreÇo N° 003/2022-PMP
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: toMada de Pre-
Ço nº 003/2022-PMP, cujo objeto versa: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
EsPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE sErviÇos dE ENGENHaria oBras 
dE iMPlataÇÃo dE MicrossistEMa dE aBastENciMENto dE áGUa vila 
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MoNtEs BElos Na ZoNa rUral a 110 KM da sEdE do MUNiciPio dE 
PacaJá/Pa.
VeNcedor: F.s. oLiVeira coNstrUtora Ltda cNPJ: 11.438.420/0001-
70, com o valor total de r$ 251.396,72 (duzentos e cinquenta e um mil, 
trezentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), conforme mapa 
comparativo anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 
8.666/93 - aNdre rios de reZeNde, Prefeito Municipal

PacaJá - Pa, 02 de maio de 2022.
reVeLiNo LoPes de soUsa

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 794033

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato do coNtrato Nº 20220306

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-009-FMe
coNtrataNte: FUNdeB

coNtratado: BM coNstrUtora e Locadora eireLi no cNPJ sob o 
nº 22.173.891/0001-10.
oBJeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de veículos destinados ao transporte escolar das rotas complementa-
res, para o cumprimento do ano letivo de 2022, garantindo o atendimento das 
necessidades dos alunos matriculados na educação básica do município de Pa-
cajá/PA de acordo com as especificações, contidas neste Termo de Referência.
valor: r$ 638.102,40 (seiscentos e trinta e oito mil, cento e dois reais e 
quarenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2022 atividade 0402.123610231.2.010 
Manutenção e desenvolvimento Ensino fundamental - fUNdEB 30%, classi-
ficação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Sube-
lemento 3.3.90.39.99.
viGÊNcia: 01 de abril de 2022 a 29 de julho de 2022.
data da assiNatUra: 01 de abril de 2022.

Protocolo: 794035

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇao
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo

a comissão de Licitação do Município de PacaJÁ, através do fUNdEB, 
em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. MARK JONNY SANTOS SIL-
va, secretário Municipal de Educação, faz publicar o extrato resumido do pro-
cesso de dispensa de licitação Nº 7/2022-009-fME a seguir:
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para PrEstaÇÃo dE 
sErviÇos dE locaÇÃo dE vEÍcUlos dEstiNados ao traNsPortE Es-
colar das rotas coMPlEMENtarEs, para o cumprimento do ano letivo de 
2022, garantindo o atendimento das necessidades dos alunos matriculados na 
educação básica do município de Pacajá/PA de acordo com as especificações, 
contidas neste termo de referência.
contratado: B M coNstrUtora E locacadora EirEli, 
cNPJ: 22.173.981/0001-10.
valor: r$ 638.102,40,00 (seiscentos e trinta e oito mil, cento e dois reais e 
quarenta centavos)
fundamento legal...: art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.
DECLARAÇÃO DE DISPENSA.: emitida pela Comissão de Licitação e ratificado 
pelo sr. MarK JoNNY saNtos silva, sEcrEtário MUNiciPal dE EdUcaÇao.

PacaJá-Pa, 01 de abril de 2022
reVeLiNo LoPes de soUsa

comissão de licitação
car Presidente

Protocolo: 794036

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa 

de LicitaÇÃo Nº 7/2022-009-FMe
recoNHeÇo a dispensa de licitação Nº 7/2022-009-fME, fundamentada 
no art. 24, inciso X, da lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atua-
lizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos 
autos, para a contratação da BM coNstrUtora E locaÇao ltda, cNPJ Nº 
22.173.981/0001-10, referente à coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEciali-
Zada Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE locaÇÃo dE  vEÍcUlos dEsti-
Nados ao traNsPortE Escolar das rotas coMPlEMENtarEs, para o  
cumprimento do ano letivo de 2022, garantindo o atendimento das necessi-
dades  dos alunos matriculados na educação básica do município de Pacajá/
PA de acordo  com as especificações, contidas neste Termo de Referência.
ratifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, o des-
pacho do ilmo. sr. rEvEliNo loPEs dE soUsa, Presidente da comissão de 
licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PacaJá - Pa, 30 de março de 2022
MARK JONNY SANTOS SILVA

sEcrEtario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
Protocolo: 794037
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

editaL de citaÇÃo de eMPresa
Na condição de Presidente da comissão de Processo de sindicância designada 
por v. Ex°. por meio da Portaria n° 481, de 21 de fevereiro de 2022, publicada 
no dia 22 de fevereiro de 2022, cita pelo presente Edital ao senhor Neil os-
ney dos santos rocha, diretor Executivo da Empresa sanecon - saneamento 

e construção civil Eireli, inscrita sob o n° cNPJ 07561.334/0001-83 para no 
prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na sala 
do selor de sindicância, localizada à rua araguaia, 161, Esquina com a rua 
Lauro Corona, Bairro da Paz, a fim de apresentar defesa escrita no referido 
processo a que esponde, sob pena de revelia.

Parauapebas-Pa, 04 de maio de 2022.
aldenice de araújo Pereira

Presidente
Protocolo: 793604

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PaU d´arco - Pa
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo eLetroNico Nº 004/2022 - 
FMe - srP, Processo n° 006.2022, objeto. registro de preços visando futura 
e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de locação de veículos para o transporte Escolar para atender os alunos 
Matriculados na rede de Ensino (Estadual e Municipal), do Município de Pau 
d’arco/Pa, conforme Edital e seus anexos; Homologado a empresa: adsErv 
EMPrEENdiMENtos EirEli EPP inscrita no cNPJ sob o nº 28.166.871/0001 
- 07. r$ 2.378.712,00 (dois Milhões e trezentos e setenta e oito Mil e se-
tecentos e Doze Reais). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Pau D´arco 
- Pa, 05/05/2022, LeoZaNY aLVes Pereira - secretária Municipal de 
educação - sMe.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº a2022009 - FMe/PMPd. origem: refe-
rente ao PreGÃo eLetroNico Nº 004/2022 - FMe srP, Processo n° 
006.2022. objeto. registro de preços visando futura e eventual contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos 
para o transporte Escolar para atender os alunos Matriculados na rede de 
Ensino (Estadual e Municipal), do Município de Pau d’arco/Pa, conforme Edital 
e seus anexos; a empresa: adsErv EMPrEENdiMENtos EirEli EPP inscrita 
no cNPJ sob o nº 28.166.871/0001 - 07. r$ 2.378.712,00 (dois Milhões e 
trezentos e setenta e oito Mil e setecentos e doze reais). Órgão Geren-
ciador: secretaria Municipal de Educação. vigência: 12 meses. assinatura: 
03/05/2022. LeoZaNY aLVes Pereira - secretária Municipal de edu-
cação - sMs.

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo eLetroNico Nº 009/2022 
- PMPd - srP, Processo n° 006.2022, objeto. registro de preço visando 
futura e eventual aquisição de Máquinas e Equipamentos para implantação 
da fábrica de Bloquetes e outros para serem utilizados na realização de ser-
viços da secretaria Municipal de obras e serviços Públicos do Município de 
Pau D´arco - PA, conforme Edital e seus Anexos; Homologado as empresas: 
d r f MatEriais dE coNstrUÇÃo EirEli - ME inscrita no cNPJ sob o nº 
17.832.852/0001-48. r$ 55.850,00 (cinquenta e cinco Mil e oitocentos e 
cinquenta reais), EdiNEidE dE f. vasQUEs Brito coMErcio E sErvicos 
inscrita no cNPJ sob o nº 31.261.184/0001-77. r$ 7.198,00 (sete Mil e cento 
e Noventa e oito reais) e NortHWEst MáQUiNas E fErraMENtas ltda 
inscrita no cNPJ sob o nº 37.247.494/0001-13. r$ 6.900,00 (seis Mil e No-
vecentos Reais). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Pau D´arco - PA, 
05/05/2022, FredsoN Pereira da siLVa - Prefeito Municipal de Pau 
d´arco - PMPd.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº a2022009 - FMe/PMPd. origem: refe-
rente ao PreGÃo eLetroNico Nº 004/2022 - FMe srP, Processo n° 
006.2022. objeto. registro de preço visando futura e eventual aquisição de 
Máquinas e Equipamentos para implantação da fábrica de Bloquetes e outros 
para serem utilizados na realização de serviços da secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos do Município de Pau D´arco - PA, conforme Edital 
e seus anexos; empresas: d r f MatEriais dE coNstrUÇÃo EirEli - ME 
inscrita no cNPJ sob o nº 17.832.852/0001-48. r$ 55.850,00 (cinquenta e 
cinco Mil e oitocentos e cinquenta reais), EdiNEidE dE f. vasQUEs Brito 
coMErcio E sErvicos inscrita no cNPJ sob o nº 31.261.184/0001-77. r$ 
7.198,00 (sete Mil e cento e Noventa e oito reais) e. NortHWEst MáQUi-
Nas E fErraMENtas ltda inscrita no cNPJ sob o nº 37.247.494/0001-13. 
r$ 6.900,00 (seis Mil e Novecentos reais) Órgão Gerenciador: Prefeitura Mu-
nicipal de Pau D´arco. Vigência: 12 meses. Assinatura: 04/05/2022. Fred-
soN Pereira da siLVa - Prefeito Municipal de Pau d´arco - PMPd.
PaU d’arco - Pa, 05 de maio de 2022.

Protocolo: 794038

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº 007.2022 

cHaMada PÚBLica nº 01/2022FMe ModalidadE: iNEXiGiBilidadE 
pelo caput do art. 25 da lei 8.666/93. rEcoNHEÇo a presente cHaMada PÚ-
Blica por inexigibilidade de licitação fundamentada no caput do art. 25, da 
lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação 
dos agricultores pessoa física, JoÃo fErrEira dE soUsa, cPf 597.213.831-
04, valor r$ 17.266,67. aloNso alvEs da lUZ, cPf 459.718.702-20, va-
lor r$ r$ 9.698,33. MartiNHa fErrEira dE soUsa, cPf 530.113.681-04, 
valor r$ r$ 5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta reais). fraNcisca dE 
soUsa silva, cPf 793.757.903-04, valor r$ 8.386,00 alvaNY dos saNtos 
silva, cPf 761.881.402-34, com o valor de r$ 16.086,00. totaliZaNdo 
o r$ 57.307,00. referente à cHaMada PÚBlica coM a fiNalidadE dE 
crEdENciaMENto dE GrUPos forMais dE aGricUltorEs faMiliarEs 



diário oficial Nº 34.959   101Quinta-feira, 05 DE MAIO DE 2022

E EMPrEENdEdorEs faMiliarEs rUrais oU sUas orGaNiZaÇÕEs, Para 
aQUisiÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios dEstiNados ao atENdiMENto 
dE alUNos BENEficiários do ProGraMa NacioNal dE aliMENtaÇÃo 
Escolar/PNaE, atravÉs dE iNEXiGiBilidadEs dE licitaÇÃo EM cUM-
PriMENto a lEi 11.947, dE 16 dE JUNHo dE 2009 E rEsolUÇÃo cd/fNdE 
Nº 026, dE 17 dE JUNHo dE 2013. ratifico, conforme prescreve o art. 26 
do Estatuto das licitações, o despacho do ilmo. sr. rafaEl MorEira aGUiar, 
Presidente da comissão Permanente de licitação, determinando que se proceda 
a publicação do devido extrato. Pau d’arco - Pa, 04 de maio de 2022.

LeoZaNY aLVes Pereira
GEstora do fUNdo MUNiciPal

dE EdUcaÇÃo

eXtrato da cHaMada PÚBLica
o Presidente da comissão de licitação do Município de PaU d’arco, 
através do FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de PaU d’arco, em 
cumprimento da ratificação procedida pelo seu Gestor, faz publicar o extrato 
resumido do processo de cHaMada PÚBlica a seguir: cHaMada PUBlica: 
001/2022fME oBJEto: cHaMada PÚBlica coM a fiNalidadE dE crEdEN-
ciaMENto dE GrUPos forMais dE aGricUltorEs faMiliarEs E EMPrE-
ENdEdorEs faMiliarEs rUrais oU sUas orGaNiZaÇÕEs, Para aQUi-
siÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios dEstiNados ao atENdiMENto dE 
alUNos BENEficiários do ProGraMa NacioNal dE aliMENtaÇÃo Es-
colar/PNaE, atravÉs dE iNEXiGiBilidadEs dE licitaÇÃo EM cUMPri-
MENto a lEi 11.947, dE 16 dE JUNHo dE 2009 E rEsolUÇÃo cd/fNdE Nº 
026, dE 17 dE JUNHo dE 2013. favorEcidos: JoÃo fErrEira dE soUsa, 
cPf 597.213.831-04; aloNso alvEs da lUZ, cPf 459.718.702-20; Mar-
tiNHa fErrEira dE soUsa, cPf 530.113.681-04; fraNcisca dE soUsa 
silva, cPf 793.757.903-04; alvaNY dos saNtos silva, cPf 761.881.402-
34. valor total: r$ 57.307,00 (cinquenta e sete mil trezentos e sete reais) 
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: caPUt do art. 25, da lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE: emitida pelo Presiden-
te da Comissão de Licitação e Ratificada pela Srª. LEOZANY ALVES PEREIRA, 
autoridade competente na qualidade de ordenador de despesas do fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.

PaU d’arco - Pa, 04 de maio de 2022.
raFaeL Moreira aGUiar

Presidente da cPl - comissão Permanente de licitação
Portaria nº 001/2022-GPM/Pd

Protocolo: 794039
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos 

contrato nº 20220143; origem: Pregão Eletronico 009/2022 contratan-
te:Prefeitura Municipal de Placas, cnpj: 01.611.858/0001-55. contratada 
(o) d & a souza comercial ltda - Me; c.N.P.J 10.845.199/0001-02. objeto: 
contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de mate-
riais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. de higiene 
pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral para atender 
as necessidades da prefeitura municipal de placas. valor total r$ 384.364,30 
(trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 
centavos). vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022; assinatura: 12/04/2022
coNtrato Nº 20220144; origem: Pregão Eletronico Nº 009/2022. con-
tratante: Prefeitura Municipal de Placas, cnpj: 01.611.858/0001-55contrata-
da (o) Pedro i. Batista da silva Eirel; c.N.P.J. nº 34.835.918/0001-72. ob-
jeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de 
materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. de 
higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral para 
atender as necessidades da prefeitura municipal de placas. valor total r$ 
384.364,30 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro 
reais e trinta centavos). vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 
de dezembro de 2022; data da assinatura: 12 de abril de 2022. Leila raquel 
Possimoser - Prefeita Municipal.
coNtrato Nº 20220145; origem: Pregão Eletronico 009/2022. contra-
tante: fundo Municipal de educação , cNPJ: 28.558.407/0001-58. contratada 
(o) d & a souza comercial ltda - Me; c.N.P.J nº 10.845.199/0001-02. obje-
to: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de mate-
riais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. de higiene 
pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral para atender 
as necessidades do fundo Municipal de Educação. valor total r$ 384.364,30 
(trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 
centavos) vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022; data da assinatura: 12 de abril de 2022.
coNtrato Nº: 20220146; origem: Pregão Eletronico 009/2022. contra-
tante: fundo Municipal de educação , cNPJ: 28.558.407/0001-58 contratada 
(o) Pedro i. Batista da silva Eirel; c.N.P.J nº 34.835.918/0001-72. objeto: 
contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de mate-
riais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. de higiene 
pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral para atender 
as necessidades do fundo Municipal de Educação. valor total r$ 384.364,30 
(trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 
centavos) vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022; data da assinatura: 12 de abril de 2022.

coNtrato Nº: 20220147; origem: Pregão Eletronico 009/2022. con-
tratante: fundo de Manut. e desenv. do Ensino da Educ. Básica, cNPJ: 
28.558.407/0001-58. contratada (o) d & a souza comercial ltda - Me; 
c.N.P.J nº 10.845.199/0001-02. objeto: contratação de pessoa jurídica do 
ramo pertinente para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimen-
tícios, materiais de limpeza, mat. de higiene pessoal, materiais para copa 
e cozinha, gás GlP e água mineral para atender as necessidades do fundo 
de Manut. e desenv. do Ensino da Educ.Básica. valor total r$ 384.364,30 
(trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 
centavos). vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022; assinatura: 12/04/2022.
coNtrato Nº: 20220148; origem: Pregão Eletronico 009/2022. con-
tratante: fundo de Manut.E desenv. do Ensino da Educ. Básica, cNPJ: 
28.558.407/0001-58. contratada (o) Pedro i. Batista da silva Eirel; c.N.P.J 
nº 34.835.918/0001-72 oBJEto: contratação de pessoa jurídica do ramo per-
tinente para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, ma-
teriais de limpeza, mat. de higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, 
gás GlP e água mineral para atender as necessidades do fundo de Manut. e 
desenv. do Ensino da Educ. Básica. valor total r$ 384.364,30 (trezentos e 
oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos). vi-
gência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; as-
sinatura: 12/04/2022. ana Patrícia Galucio de sousa - sec. de educação.
coNtrato Nº: 20220149; origem: Pregão Eletronico 009/2022. contra-
tante: fundo Municipal de saúde cnpj 12.566.342/0001-52contratada (o) 
d & a souza comercial ltda - Me; c.N.P.J nº 10.845.199/0001-02. objeto: 
contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de mate-
riais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. de higiene 
pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral para atender 
as necessidades do fundo Municipal de saúde. valor total r$ 384.364,30 
(trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 
centavos) vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022; data da assinatura: 12 de abril de 2022.
coNtrato Nº: 20220150; origem: Pregão Eletronico 009/2022. con-
tratante:fundo Municipal de saúde cNPJ 12.566.342/0001-52. contratada 
(o) Pedro i. Batista da silva Eirel; c.N.P.J nº 34.835.918/0001-72. objeto: 
contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de mate-
riais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. de higiene 
pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral para atender 
as necessidades do fundo Municipal de saúde. valor total r$ 384.364,30 
(trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 
centavos) vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022; data da assinatura: 12 de abril de 2022. Gilberto Bianor dos 
santos Paiva - sec. de saude.
coNtrato Nº: 20220151; origem: Pregão Eletronico 009/2022. contra-
tante: fundo Municipal de assistencia social,cNPJ 14.654.055/0001-20. con-
tratada (o) d & a souza comercial ltda - Me; c.N.P.J nº 10.845.199/0001-
02. objeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição 
de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. 
de higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral 
para atender as necessidades do fundo Municipal de assistencia social. valor 
total r$ 384.364,30 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais e trinta centavos). vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se 
em 31 de dezembro de 2022; assinatura: 12/04/2022.
coNtrato Nº: 20220152; origem: Pregão Eletronico 009/2022. contra-
tante: fundo Municipal de assistencia social,cnpj 14.654.055/0001-20. con-
tratada (o) Pedro i. Batista da silva Eirel; c.N.P.J nº 34.835.918/0001-72. 
objeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição 
de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. 
de higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral 
para atender as necessidades do fundo Municipal de assistencia social. valor 
total r$ 384.364,30 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais e trinta centavos). vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se 
em 31 de dezembro de 2022; assinatura: 12/04/2022. ilzana dos santos 
Landim - sec. de assistência social.
coNtrato Nº: 20220153; origem: Pregão Eletronico 009/2022. contra-
tante:fundo Municipal de Meio ambiente cnpj 10.838.610/0001-12contrata-
da (o) d & a souza comercial ltda - Me; c.N.P.J nº 10.845.199/0001-02ob-
jeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de 
materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. de 
higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral para 
atender as necessidades do fundo Municipal de Meio ambiente cnpj. valor 
total r$ 384.364,30 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais e trinta centavos). vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se 
em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 12 de abril de 2022
coNtrato Nº 20220154; origem: Pregão Eletronico 009/2022. contra-
tante:fundo Municipal de Meio ambiente cnpj 10.838.610/0001-12. con-
tratada (o) Pedro i. Batista da silva Eirel; c.N.P.J nº 34.835.918/0001-72. 
objeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de 
materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. de 
higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GlP e água mineral para 
atender as necessidades do fundo Municipal de Meio ambiente. valor total r$ 
384.364,30 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro 
reais e trinta centavos). vigência: 12 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 
de dezembro de 2022; data da assinatura: 12 de abril de 2022. eliza adria-
na Zaneti - secretária Municipal de Meio ambiente

retiFicaÇÃo 
Na publicação do extrato de termo aditivo ref. ao contrato 20183001, 
circulada no d.o.U seção 3, pág. 334 no dia 07 de abril de 2022, , e na 
DOE/PA pag113 em 07 de abril de 2022, resolve Retificar no seguinte as-
pecto: oNde se LÊ: EsPÉciE: 6º termo aditivo ao contrato nº 20183001. 
contratante: fundo Municipal de Educação de Placas. contratado: Estrutural 
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construções e serviços Eireli - cnpj08.928.777/0001-22. objeto: obras de 
reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino fundamental E Médio 
Presidente tancredo Neves. alteração: aumento de quantidade do contrato 
original, nos termos do art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o 
valor contratual sofrerá um acréscimo de r$381.082,36 (trezentos e oitenta e 
um mil, oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) devido ao reajuste. valor 
do convenio 200/2018 que rege o contrato, assim o valor global do contrato 
nº 20183001 passa de r$ 4.131.621,43 (quatro milhões cento e trinta e um 
mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), considerando 
o valor do contrato originário dotação orçamentária: 12.361.0402.1.040-re-
forma e ampliação de unidades Escolares, 44.90.51.00 - obras e instalações. 
ordenador responsável: ana Patricia Galucio de sousa. Leia-se: EsPÉciE: 
6º termo aditivo ao contrato nº 20183001. contratante: fundo Municipal 
de Educação de Placas. contratado: Estrutural construções e serviços Ei-
reli - cnpj08.928.777/0001-22. objeto: obras de reforma e ampliação da 
Escola Estadual de Ensino fundamental E Médio Presidente tancredo Neves. 
alteração: aumento de quantidade do contrato original, nos termos do art. 
65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um 
acréscimo de r$379.613,80 (trezentos e setenta nove mil seiscentos e treze 
reais e oitenta centavos ) devido ao reajuste. valor do convenio 200/2018 
que rege o contrato, assim o valor global do contrato nº 20183001 passa de 
r$ 4.130.152,87 (quatro milhões cento e trinta mil cento e cinquenta e dois 
reais e oitenta e sete centavos), considerando o valor do contrato originário 
dotação orçamentária: 12.361.0402.1.040-reforma e ampliação de unida-
des Escolares, 44.90.51.00 - obras e instalações. ordenador responsável: 
ana Patricia Galucio de sousa.

Protocolo: 794040

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 - 
Proc. adMiNistratiVo 02904002/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que reali-
zará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, tipo menor preço, registro 
de preço objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de gráficos, destinado a atender as demandas da Se-
cretaria Municipal de saúde do Município de Portel/Pa. abertura: 18/05/2022, às 
09:30hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural 
de licitações/tcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.
portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 794041

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
coNVocaÇÃo de serVidor

o Município de redenção, estado do Pará, coNVoca a servidora NÚ-
Bia dos saNtos siLVa, portadora do c.P.f: 282.581.502-00, ocupante do 
cargo Efetivo de agente de suporte Educacional, lotada na secretaria Munici-
pal de Educação, para comparecer ao departamento de recursos Humanos, 
da Prefeitura Municipal de redenção-Pa, localizado na avenida Guarantã nº 
600, bairro Jardim Umuarama, redenção-Pa, pois a mesma não retornou para 
suas atividades laborais após finalizar sua Licença Sem Remuneração a mais 
de 06 (seis) meses. E para que não se alegue desconhecimento por quem de 
direito, é feito o presente Extrato. redenção-Pa, 04 de maio de 2022. 
MarceLo FraNÇa BorGes - Prefeito Municipal

Protocolo: 794042

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
eXtrato do editaL de resULtado deFiNitiVo 

de PerÍcia MÉdica Nº 001/2022
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2020

o Município de redenção, estado do Pará, informa que na data de 05 
de maio de 2022, será publicado na integra o Edital de Resultado Definitivo de 
Perícia Médica nº 001/2022 do concurso Público nº 001/2020, realizado pelo 
instituto Bezerra Nelson ltda - iviN, c.N.P.J. nº 08.197.465/0001-96, constan-
do os nomes dos candidatos que compareceram para a perícia médica e estão 
aptos a nomeação, conforme Edital de convocação nº 001/2022, nos seguintes 
sites: Prefeitura Municipal de redenção - PMr - www.redencao.pa.gov.br, diário 
Oficial dos Municípios do Pará - FAMEP - http://www.diariomunicipal.com.br/fa-
mep, instituto Bezerra Nelson - iviN - https://institutovicentenelson.com.br/ e 
câmara Municipal de redenção-Pa, nesta última conforme prescrito no art. 74 
da lei orgânica do Município de redenção. E para que não se alegue desconheci-
mento por quem de direito, é feito o presente Extrato. redenção-Pa, 04 de maio 
de 2022. MarceLo FraNÇa BorGes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 794043

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público 
a abertura do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 0017/2022, tiPo MENor PrEÇo, 
Modo dE disPUta aBErto para rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E 
EvENtUal aQUisiÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios dEstiNado a MErEN-
da Escolar do MUNicÍPio dE saNta BárBara do Pará/Pa, oBJEtivaN-
do atENdEr as NEcEssidadEs do ProGraMa NacioNal dE aliMEN-
taÇÃo Escolar-PNaE. a sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será no dia 18 de Maio de 2022 por meio do endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UasG: 980369, às 14:00hs. Edital e 
anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.
br, UasG: 980369; Portal tcM/Pa; setor de licitações: rodovia augusto Meira 
filho, KM 17, s/Nº, sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsanta-
barbara2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público 
a abertura do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 0018/2022, tiPo MENor PrEÇo, 
Modo dE disPUta aBErto para rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra E 
EvENtUal aQUisiÇÃo dE áGUa MiNEral E vasilHaMEs Gás liQUEfEito 
dE PEtrÓlEo-GlP 13KG, oBJEtivaNdo atENdEr as NEcEssidadEs da 
PrEfEitUra, sEcrEtarias E fUNdos MUNiciPais dE saNta BárBara do 
Pará/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no 
dia 18 de Maio de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgover-
namentais.gov.br, UasG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santa-
barbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UasG: 980369; Portal 
tcM/Pa; setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, s/Nº, sala de 
licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.

Priscila spindola Franchi.
Pregoeira Municipal

Protocolo: 794044

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para.
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 013-2022-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que rea-
lizará licitação  na Modalidade Pregão Eletrônico-srP, que tem como objeto 
o registro de Preços para aquisição de material de construção, hidráulico, 
ferramentas e equipamentos, para atender a Prefeitura Municipal de santa 
izabel através de suas secretarias jurisdicionadas e fundos municipais; sEssÃo 
PÚBlica: 18 de maio de 2022, às 10:00hs, horário de Brasília, www.compras-
net.gov.br. Edital disponível: Endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br 
(UasG 455288) e tcM Pa – informações E-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMsiP.

Protocolo: 793502

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de ProrroGaÇÃo 

o Município de santa Maria do Pará, torna público a prorrogação de aber-
tura da licitação, do Pregão Eletrônico nº 013/2022, da Prefeitura Municipal. 
objeto registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Medicamentos 
da farmácia Básica objetivando atender as necessidades da secretaria Mu-
nicipal de saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. fica prorrogada a 
abertura das Propostas para o dia 19/05/2022 às 09:00h (Horário de Bra-
sília), com base nos termos do princípio da conveniência e da oportunidade 
da administração pública. Por meio do endereço eletrônico www.comprasgo-
vernamentais.gov.brUasG: 980531. Edital e anexos: www.comprasgoverna-
mentais.gov.brUasG: 980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça da 
Matriz, sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro.

aVisos de LicitaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 022/2022, para aquisição de 01(Um) trator, 
objetivando atender as necessidades da secretaria Municipal de agricultura 
e abastecimento do Município de santa Maria do Pará/Pa, em conformidade 
com o convênio 850051/2017celebrado Entre Ministério de desenvolvimento 
regional e o Município de santa Maria do Pará/Pa. a sessão de recebimento 
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de propostas, análise e julgamento será em 17 de maio de 2022 por meio 
do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 980531, 
às 10:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 
980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça da Matriz, sala das licita-
ções, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson 
Ferreira da silva - Pregoeiro.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 023/2022, para “aquisição de Uma ambulância 
tipo a-simples remoção, tipo furgão, de acordo com a Emenda 39720006, 
visando atender as necessidades da secretaria Municipal de santa Maria do 
Pará. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 18 
de maio de 2022por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UasG: 980531, às 10:00hs. Edital e anexos: www.comprasgover-
namentais.gov.br UasG: 980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça 
da Matriz, sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.
com. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 794045

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos

Portaria Nº 04/2022/seMUrB
o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Municí-
pio de santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMs, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e 
alterações posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de con-
trato da adesão a ata de registro de preços nº 02/2020 de origem ciMaMs,  
tendo por objeto a contratação de empresa especializada em execução de 
projetos e de serviços para melhoria da eficiência energética do parque de 
iluminação pública no Município de santarém o sr. valberto costa Pinheiro Ju-
nior, assessor técnico de Engenharia i, decreto nº 090/2021 GaP/PMs, lotado 
nesta secretaria Municipal de Urbanismo e serviços Públicos - sEMUrB. art. 
2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal substituto o Sr. Oséias 
da silva Pedroso, chefe de divisão técnica de iluminação Pública, decreto 
nº577/2021 GaP/PMs, lotado nesta secretaria Municipal de Urbanismo e ser-
viços Públicos - sEMUrB. art. 3º Esta portaria produz efeito na data de sua 
publicação, revogada as demais disposições em contrário. rEGistrE-sE E 
PUBliQUE-sE, dÊ-sE ciÊNcia E cUMPra-sE.
santarém, 27 de abril de 2022-Jean Murilo Machado Marques - secre-
tário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 794046

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-017 - 
PraZo de ViGÊNcia 04.05.2022 a 31.12.2022

oBJeto: aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização, copa 
e cozinha, cama, mesa e banho e outros materiais de consumos diversos. do-
tação orçamentaria: 2.004, 2.006, 2.024, 2.043, 2.053, 2.054, 2.060, 2.061, 
2.069, 2.071, 2.072, 2.076, 2.079, 2.084, 2.095, 2.114, 2.115, 2.116, 2.118, 
2.200, 2.204, 2.240, 2.259. Prefeitura Mul. de são Geraldo do araguaia, cNPJ: 
10.249.241/0001-22, contratadas: Pereira & sousa comércio varejista de ali-
mentos ltda, cNPJ: 13.145.811/0001-22 ct N. 20220183, valor: 205.979,30, 
ct N. 20220184, valor: 287.686,00, ct N. 20220185, valor: 123.061,00, ct 
N. 20220186, valor: 244.462,75; r f correia, cNPJ: 08.873.079/0001-77 ct 
N. 20220187, valor: 53.850,10, ct N. 20220188, valor: 235.620,00, ct N. 
20220189, valor: 125.223,20, ct N. 20220190, valor: 417.432,60; armazém 
Paulista comércio transporte ltda, cNPJ: 02.818.444/0001-64. ct N. 20220191, 
valor: 50.263,69, ct N. 20220192, valor: 312.205,00, ct N. 20220193, valor: 
75.003,50, ct N. 20220194, valor: 382.796,73; Nikely diocizio cunha Eireli, 
cNPJ: 30.495.155/0001-07 ct N. 20220195, valor: 77.593,60, ct N. 20220196, 
valor: 508.605,00, ct N. 20220197, valor: 39.997,95, ct N. 20220198, valor: 
280.362,50. são Geraldo do araguaia - Pa, 04 de maio de 2022, ordenador (a) 
de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 794047

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

 
 PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, em cumprimento da 
ratificação procedida pelo (a) Gestor (a) da Secretaria Municipal de Saúde, 
faz publicar o extrato resumido do processo de disPENsa dE licitaÇÃo 

Nº 7/2022-0018 a seguir: oBJEto:  contratação de empresa para aquisição 
de equipamentos e materiais destinados ao Programa de atenção domiciliar 
Melhor em casa, objetivando atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de saúde. favorEcido: M M dos saNtos, cNPJ: 35.926.033/0001-41. 
valor: r$ 7.621,00 (sete mil e seiscentos e vinte e um reais). fUNdaMEN-
taÇÃo lEGal: art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas alterações. dEcla-
raÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo: emitida pelo Presidente da comissão 
permanente de Licitação e ratificada pelo Sr. FLÁVIO DOS SANTOS GARAJAU, 
na qualidade de ordenador (a) de despesas

aViso de aNULaÇÃo
o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a publicação do aviso 
de retificação da  homologação e Ata de Registro de Preços, oriundos do Pre-
gão Eletrônico nº 017/2022, circulado no dia 03/05/2022 no Diário Oficial do 
Estado, edição nº 34.955, página 142.

aViso de aNULaÇÃo
o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a publicação do Extrato 
de termo aditivo dos contratos nº 20210274, 20210273 oriundos da tomada 
de Preços nº 2/2021-001, circulado no dia 01/04/2022 no Diário Oficial do 
Estado, edição nº 34.917, página 113.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 794048

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

reFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
a P. M. t. s aVisa o caNceLaMeNto da toMada de PreÇo 00009/2022 
PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado, PáGiNa 135 Nº 34.957 
No dia 04/05/2022. coM aBErtUra PrEvista Para o dia 20/05/2022 
Às 09:00 Hrs, QUE tiNHa coMo oBJEto: coNtrataÇÃo dE sErviÇos 
dE diárias dE HosPEdaGEM dEstiNadas ao MUNicÍPio,dEvido a rEa-
dEQUaÇÃo No QUaNtitativo dos sErviÇos, EM BrEvE EstarEMos rE-
PUBlicaNdo  Novo ProcEsso licitatÓrio.dEMais iNforMaÇÕEs  PElo  
EMail, licitacaoPMts@oUtlooK.coM oU PElo foNE (093)3538-1149.
a P. M. t. s aVisa o caNceLaMeNto da toMada de PreÇo 00010/2022 
PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado, PáGiNa 135 Nº 34.957 No 
dia 04/05/2022. coM aBErtUra PrEvista Para o dia 23/05/2022 Às 
09:00 Hrs, QUE tiNHa coMo oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para 
PrEstaÇÃo sErviÇos dE MaNUtENÇÃo E iNstalaÇÃo dE cENtral dE 
ar,dEvido a rEadEQUaÇÃo No QUaNtitativo dos sErviÇos, EM BrEvE 
EstarEMos rEPUBlicaNdo  Novo ProcEsso licitatÓrio.dEMais iN-
forMaÇÕEs  PElo  EMail, licitacaoPMts@oUtlooK.coM oU PElo foNE 
(093)3538-1149.

Protocolo: 794049

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
eXtrato de rescisÃo UNiLateraL

coNtratos n°20220336, 20220341, 20220122, 20220711, 20220125, 
20220331, 20220360 e 20220423; PrEGÕEs ElEtrÔNicos nº 9/2021-
0206001 e nº 9/2021-1506001,
o Município de tomé açu, cNPJ: 05.196.530/0001-70, denominado coN-
trataNtE: vs dElGado coMÉrcio dE artiGos dE EscritÓrio EirEli, 
cNPJ/Mf nº 12665.218/001-44, denominada coNtratada. torna públi-
co a rescisão Unilateral dos contratos n°20220336, 20220341, 20220122, 
20220711, 20220125, 20220331, 20220360 e 20220423; PrEGÕEs ElEtrÔ-
Nicos nº 9/2021-0206001 e nº 9/2021-1506001; cujo objeto “contratação 
de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, descar-
táveis e higienização em geral” e a “contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais de expediente”.  com fulcro no disposto aos arts. 
77, 78, inciso ii, 79, inciso i, da lei 8.666/93 e cláusula décima sétima dos 
contratos ori ginários. data do termo de rescisão: 22 de abril de 2022.
coNtratos Nº 20220813, 20220815, 20220817, 20220911, 20220913 e 
20222313; PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2021-2712001
o Município de tomé açu, cNPJ: 05.196.530/0001-70, denominado coN-
trataNtE: tUdÃo coMÉrcio sErviÇo E rEP, cNPJ/Mf nº 39.715.371/0001-
95, denominada coNtratada. torna público a rescisão Unilateral dos contra-
tos nº 20220813, 20220815, 20220817, 20220911, 20220913 e 20222313; 
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2021-2712001; cujo objeto: “contratação de em-
presa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios em geral para 
atender as necessidades da administração Pública Municipal”; para atender as 
neces sidades da administração Pública Municipal.  com fulcro no disposto aos 
arts. 77, 78, inciso ii, 79, inciso i, da lei 8.666/93 e cláusula décima sétima 
dos contratos ori ginários. data do termo de rescisão: 22 de abril de 2022.

carLos aNtoNio Vieira-Prefeito
Protocolo: 794050
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PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
toMada de PreÇos Nº 2/2022-2704001 

tipo menor preço global. contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para execução das obras de reforma e adequação da E.M.E.
f.M. ipiranga, localizada no Km 02 da região da Jamic, zona rural do municí-
pio de Tomé-Açu / PA, conforme especificações contidas no Edital e anexos. 
data de abertura: 20/05/2022 às 08:30h. o Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis na sala de reuniões da cPl, no Mural de licitações/tcM/Pa e no 
site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane Lima Batista 
- Presidente da cPL/PMta - tomé-açu / Pa, 05/05/2022.

Protocolo: 794051

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2022-025PMt 

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL, por in-
termédio da comissão de Licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 23 de maio de 2022, na modalidade PrEGÃo PrEsEN-
cial srP Nº 9/2022-025PMt, tipo menor preço por itEM, cujo rEGistro 
dE PrEÇos Para coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para sEr-
viÇos dE rEcaPaGEM E dUPlaGEM dE PNEUs das sEcrEtarias MUNi-
ciPais do MUNicÍPio dE tUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se na sala de reuniões do departamento de 
licitações, informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, s/Nº, 
setor Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no endereço www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 18 de março de 2022. 
iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 794052

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-011FMe

o Município de tUcUMÃ, através do PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de Licitação, torna público que às 
09:00 horas do dia 01 de JUNHo de 2022, fará realizar licitação na modalida-
de toMada dE PrEÇos Nº 2/2022-011fME, tipo MENor PrEÇo, para coN-
trataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM oBras E sErviÇos dE iNs-
talaÇÃo dE Kit fotovoltaico dE 87,45KWP EMEf - “saNto aNtÔNio” 
- árEa total coNstrUÍda = 424,05 M², de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE tUcUMÃ - Pa. informações e retirada do edital na rua 
do café, s/Nº, setor alto Morumbi, tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no 
endereço http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. tUcUMÃ - Pa, 04 de maio de 2022. 
dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 794053

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de ratiFicaÇÃo

disPeNsa 022/2022
o secretário Municipal de administração ratiFica a dispensa de Li-
citação 022/2022. objeto locação de 01 (um) imóvel o qual se destina 
ao funcionamento da secretaria Municipal de desporto, lazer e turismo no 
Município de viseu/Pa. Em nome de carmem lucia azevedo viana, cPf: 
402.320.932-53, com valor global estimado de r$ 14.400,00. assinatura em 
28/04/2022.

eXtratos de coNtratos
disPeNsa 022/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se destina 
ao funcionamento da secretaria Municipal de desporto, lazer e turismo no 
Município de viseu/Pa. termo de contrato 088/2022/cPl. contratante: se-
cretaria Municipal de administração, cNPJ: 04.873.618/0001-17. contrata-
do: carmem lucia azevedo viana, cPf: 402.320.932-53. valor mensal r$ 
1.200,00, com valor global estimado de r$ 14.400,00. vigência: 29/04/2022 
a 29/04/2023.

aViso de ratiFicaÇÃo
disPeNsa 023/2022

a secretária Municipal de educação ratiFica a dispensa de Licitação 
023/2022. objeto locação de 01 (um) imóvel o qual se destina ao funcio-
namento de 01 (uma) sala de aula para atender os alunos da Escola Municipal 
de Ensino fundamental Elmiro Manoel de carvalho, na vila de fazenda real 
(Zona rural), no Município de viseu/Pa. Em nome de Josimo ribeiro Gon-
çalves, cPf: 009.474.932-98, com valor global estimado de r$ 8.400,00. 
assinatura em 28/04/2022.

eXtratos de coNtratos
disPeNsa 023/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se 
destina ao funcionamento de 01 (uma) sala de aula para atender os alu-
nos da Escola Municipal de Ensino fundamental Elmiro Manoel de carvalho, 

na vila de fazenda real (Zona rural), no Município de viseu/Pa. termo de 
contrato 089/2022/cPl. contratante: fundo de Manut. e desenvolvimento 
da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu, 
cNPJ: 30.879.826/0001-33. contratado: Josimo ribeiro Gonçalves, cPf: 
009.474.932-98. valor mensal r$ 700,00, com valor global estimado de r$ 
8.400,00. vigência: 29/04/2022 a 29/04/2023.

Ângela Lima da silva
fundo de Manut. e desenvolvimento da Educação Básica 

e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu
cNPJ Nº 30.879.826/0001-33

eXtrato de terMo aditiVo de PraZo
1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 417/2021/cPL referente a 
tomada de Preços 009/2021. contratante: fundo de Manutenção e de-
senvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educa-
ção de viseu - fUNdEB, cNPJ: 30.879.826/0001-33. contratado: construtora 
Norte alfa Eireli - EPP, cNPJ: 17.199.057/0001-64. objeto: contratação de Em-
presa para construção de Muros de alvenaria de 16 (dezesseis) Escolas da Zona 
rural no Município de viseu-Pa. assinatura: 29/04/2022. vigência: 09/05/2022 a 
05/11/2022, consoante com o art. 57, § 1º, inciso iv da lei 8.666/93.

Ângela Lima da silva
secretária Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33

aViso de cHaMaMeNto PÚBLico
o Fundo municipal de saúde de Viseu torna público, a quem faça in-
teressar, que realizará chamamento Publico, para credenciamento n° 
001/2022-fMs. objeto: contratação de Empresa Especializada na prestação 
de serviços de laboratório (conforme tabela sUs) de análises clínicas Muni-
cipal e Posto de coleta para o funcionamento no Município de viseu/Pa. os 
interessados deverão credenciar-se na Prefeitura Municipal de viseu, na sala 
de licitação, localizada na rua dr. lauro sodré, s/n°, centro, viseu/Pa, até o 
dia 27/05/2022, às 09h00h. Edital e informações: cpl@viseu.pa.gov.br /www.
viseu.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 - srP

o Fundo Municipal de saúde torna pública, a Homologação do Pregão 
eletrônico Nº 002/2022-srP - contratação de Empresa Especializada em 
fornecimento de Medicamentos injetáveis visando atendimento dos usuários 
da UPa 24 Horas, com intuito de atender as necessidades da secretaria Mu-
nicipal de saúde de viseu. declarando vencedoras às empresas: altaMEd 
distriBUidora dE MEdicaMENtos ltda, cNPJ: 21.581.445/0001-82. 
valor r$ 205.303,00. BraGaNtiNa distriBUidora dE MEdicaMENtos 
ltda, cNPJ Nº 07.832.455/0001-12. valor r$ 240.868,00. casMEd coMEr-
cio dE artiGos MEdicos HosPitalarEs E MEdicaMENtos ltda, cNPJ: 
07.332.016/0001-40. valor r$ 195.690,00. cristalfarMa coMErcio rE-
PrEsENtacao iMPortacao E EXPortacao ltda, cNPJ: 05.003.408/0001-
30. valor r$ 517.138,00. MEdNordEstE coMÉrcio dE MEdicaMENtos Ei-
rEli, cNPJ Nº 14.202.227/0001-24. valor de r$ 93.251,00. a c coMErcio 
atacadista dE MEdicaMENtos EirEli, cNPJ: 38.084.429/0001-87. valor 
r$ 32.312,00. HosPMEd coMÉrcio ltda, cNPJ: 11.411.491/0001-80. va-
lor r$ 36.750,00. sendo valor global estimado de r$ 1.321.312,00. assinatu-
ra: 02 de maio de 2022. sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

Fernando dos santos Vale
secretário Municipal de saúde

cNPJ 11.984.819/0001-57
Protocolo: 794054

.

.

ParticULares
.

HeNriQUe Vieira BorGes 
Publica que requereu licença ambiental rural - lar da Fazenda sabiá junto 
a secretaria Municipal de Meio ambiente de ipixuna do Pará-Pa, para desen-
volver as atividades de agricultura e pecuária, sob protocolo nº 181/2022.

Protocolo: 793969

LioMar soares saMPaio 
comunica que solicitou junto a semma/santa izabel do Pará, renovação da 
lo 081/2021 para extração de saibro, em uma área localizada no município 
de santa izabel do Pará/Pa.

Protocolo: 793974

NairoN FerNaNdo rodriGUes 
cPF: 084.513.639-97 

Proprietário da FaZeNda caMPo Verde, localizado na rodovia Br 222, 
KM 56 , adENtraNdo Por 40 KM, zona rural, rondon do Pará, recebeu a 
lar N° 006/2022 com val. até 22/03/3025 da sEcMa/rondon.

Protocolo: 793965

JoaQUiM rodriGUes de soUZa
cPF n° 458.991.506 53

torna público a solicitação de uma licença ambiental rural junto a secretaria 
Municipal de Meio ambiente - sEMa, referente ao imóvel denominado sÍtio 
cataLÃo - localizado na Br 230, KM 140 Norte a 33 KM da faixa, no Muni-
cípio de Medicilândia Pará.

Protocolo: 793962
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JoaQUiM rodriGUes de soUZa 
cPF N° 458.991.506 53 

torna público a solicitação de uma licença ambiental rural junto a secretaria 
Municipal de Meio ambiente - sEMa, referente ao imóvel denominado faZeN-
da casteLo dos soNHos - localizado na Br 230, KM 140 Norte a 22 KM 
da faixa, no Município de Medicilândia Pará.

Protocolo: 793957

.

.

eMPresariaL
.

J G iNdÚstria e coMÉrcio de FoNte de eNerGia eireLi
cNPJ Nº 42.998.788/0001-17 

torna público que recebeu da sEMas/Pa no dia 27/4/2022 os títulos: licença 
Prévia - lP nº 1871/2022, com validade até 27/04/2023 e licença de instala-
ção - li nº 3208/2022, com validade até 27/04/2023.

Protocolo: 794055

a & L eNGeNHaria e serViÇos Ltda
cNPJ nº 08.054.995/0001-85 

torna público que recebeu da secretaria Estadual de Meio ambiente e sus-
tentabilidade - sEMas, a licença de operação n°12619/2021, processo 
2020/11885, para atividade de transporte de Produtos Perigosos, localizada 
na avenida dr alfredo amâncio filho, nº 0, loteamento residencial cidade 
Jardim, cEP: 68.515-000, Parauapebas, Estado do Pará.

Protocolo: 794056

a & L eNGeNHaria e serViÇos Ltda 
cNPJ nº 08.054.995/0001-85 

torna público que recebeu da secretaria Estadual de Meio ambiente e sus-
tentabilidade - sEMas, a licença de operação n°13306/2022, processo 
2020/11885, para atividade de transporte de Produtos Perigosos, localizada 
na avenida dr alfredo amâncio filho, nº 0, loteamento residencial cidade 
Jardim, cEP: 68.515-000, Parauapebas, Estado do Pará.

Protocolo: 794057

reMeteNte: diaGNosis ceNtro de diaGNosticos Ltda
cNPJ 638793810001-40

edersoN taVares do esPirito saNto
solicitaMos sEU coMParEciMENto No sEtor PEssoal, ENcoNtra-sE 
coM Mais dE (30) dias dE faltas iNJUstificavÉis.
BeLÉM, 03 de Maio de 2022.

Protocolo: 794058

reMeteNte: diaGNosis ceNtro de diaGNosticos Ltda
cNPJ 638793810001-40

sUsaN araUJo Ferreira
solicitaMos sEU coMParEciMENto No sEtor PEssoal, ENcoNtra-sE 
coM Mais dE (30) dias dE faltas iNJUstificavÉis.
BeLÉM, 03 de Maio de 2022.

Protocolo: 794059

editaL de coNVocaÇÃo 
do coNseLHo de rePreseNtaNtes

Nos termos do art. 25, “a”, combinado com o art. 33, ambos do estatuto 
social da Federação das indústrias do estado do Pará - FiePa, o Presidente 
do conselho de representantes da federação das indústrias do Estado do Pará;
considerando que no dia 29/04/2022 foi proferida decisão nos autos do Man-
dado de segurança n.º 0000299-61.2022.5.08.0000, impetrado por siNdUs-
roUPa, siNdirePa, siNdiserPa, siNdicer, siMeNe, siNdUscoN/
castaNHaL, que inviabilizou a realização das eleições designadas para essa data;
considerando que até o momento da suspensão das eleições já haviam vo-
tado no pleito 18 do total de 29 sindicatos filiados à FIEPA, demonstrando o 
interesse da maioria na realização da eleição, conforme deliberado pelo con-
selho de representantes no dia 06/04/2022;
considerando, assim, a impossibilidade de realização da eleição no primeiro 
quadrimestre de 2022, conforme aprovado na reunião do conselho de repre-
sentantes do dia 06/04/2022;
Considerando a necessidade de pacificação do clima Eleitoral na FIEPA;
considerando a necessidade de marcar as eleições conforme desejo dos inte-
grantes desta federação neste ano de 2022;
considerando ainda a importância de manter as decisões do conselho de re-
presentantes e o destino desta federação fora de debates judiciais;
considerando a necessidade de ajustar o estatuto desta federação após a 
reforma aprovada em 06 de abril de 2022;
convoca os membros do conselho de representantes para reunião Extraordi-
nária a ser realizada no dia 11/05/2022 (terça-feira), às oito horas em primei-
ra convocação, e às oito horas e trinta minutos em segunda convocação, na 
sede da entidade, localizada na trav. Quintino Bocaiúva, 1588, Espaço aper-
feiçoar do iEl, Bloco a, 6º andar, sala 6, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1. reformar do artigo 73 do Estatuto desta federação, aprovado na reunião 
de 06 de abril de 2022, que versava sobre a realização das eleições no mês de 
abril de 2022, para que, na condição de disposição transitória, passe a vigorar 
com a seguinte redação:
a eleição para composição da diretoria, conselho fiscal e delegados repre-
sentantes junto a cNi, e respectivos suplentes, para o quadriênio 2023/2027, 
cuja posse ocorrerá em 27 de agosto de 2023, será realizada, observando-se 
as regras dispostas neste artigo, no Estatuto e regulamento Eleitoral, dispen-

sando-se, todavia, quaisquer outras disposições previstas no Estatuto ou no 
Regulamento Eleitoral que sejam conflitantes ao seguinte:
- No dia 10/08/2022, no endereço trav. Quintino Bocaiúva, 1588, 8º andar, 
no horário das 08 às 16 horas, ocorrerá a eleição para composição da dire-
toria, conselho fiscal e delegados representantes junto a cNi, e respectivos 
suplentes, para o quadriênio 2023/2027;
- Em razão dessa reforma, fica dispensada a publicação de que trata o art. 5º, 
§2º, do regulamento Eleitoral da fiEPa, nesse processo eleitoral deste ano;
- tendo em vista a realização da eleição na data supracitada, e a posse apenas 
no ano de 2023, não se aplica a este processo eleitoral o previsto no art. 1º 
do regulamento Eleitoral da fiEPa;
- No dia da eleição poderá votar quaisquer dos delegados representantes que 
integrem a delegação de cada sindicato, seja titular ou suplente, cabendo, no 
entanto, apenas um voto por sindicato;
- fica aberto o prazo até o dia 30/05/2022 (segunda-feira) para registro das 
chapas, que deverá ser feito na secretaria da entidade, que funcionará no 
horário das 09 às 17 horas, de segunda a sexta-feira;
- aplicar-se-á nesta eleição de 2022 o disposto no parágrafo único do art. 51 
do Estatuto;
- o prazo para impugnação de candidaturas será de 5 dias a contar da publicação 
das chapas registradas, publicação essa que poderá ser feita por qualquer meio 
de comunicação, inclusive no site da federação por meio de e-mail encaminhado 
aos 29 (vinte e nove) sindicatos filiados, dispensando-se a publicação em jornal 
de grande circulação e Diário Oficial de Estado, seguindo-se nos demais trâmites 
o disposto no Estatuto e no regulamento Eleitoral desta federação naquilo que 
não conflitem com os termos da presente disposição estatutária transitória, de-
vendo todos os prazos ser contados de forma contínua.

Belém-Pa, 05 de maio de 2022.
JosÉ coNrado aZeVedo saNtos

Presidente
Protocolo: 794060

a empresa NeW aGro  
cNPJ: 03.100.099/0001-91 

localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
sEMas a obtenção de licença de operação (lo) para a atividade de depósito 
de Produtos e substâncias Perigosa.

Protocolo: 794061

QUartZo eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiarios Ltda 
cNPJ Nº 20.637.538/0001-19 

torna público que recebeu da sEMas lo Nº 13447/2022, válida até 29/04/2023, 
para Parcelamento do solo/loteamento em Belém/Pa.

Protocolo: 794062

(coNcessÃo da L.o. N° 0037/2022)
PoLiMiX coNcreto Ltda

torna-se público que recebeu da sEMMa - secret. Mun. de Meio ambiente Ma-
rituba/Pa, a licença de operação sob o n° 0037/2022, válida até 12/04/2023, 
para a atividade principal Produção de concreto e argamassa, na rod. Br 316 
Km 10, s/N, cNPJ 29.067.113/0315-80, Marituba - Pará.

Protocolo: 794063

tiM s.a. 
cNPJ: 02.421.421/0001-11 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de 
tracuateua/Pa, a licença ambiental de operação n° 002/2022 válida até 
20/12/2025, para atividade de telecomunicações, situado na rua José olivei-
ra, sn° - Nova Esperança - tracuateua/Pa.

Protocolo: 794064

tiM s.a. 
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

torna público que recebeu da sEMas/Pa (secretaria do Estado de Meio am-
biente e sustentabilidade), a licença ambiental de operação n° 13439/2022 
válida até 26/042027, para atividade de telecomunicações, situado na traves-
sa Padre vitório, s/n° - esquina com a rua 7ª - são domingos do capim/Pa.

Protocolo: 794065

a empresa eMPreeNdiMeNto BiG Boss Ltda 
cNPJ Nº 46.029.056/0001-70 

situado à rUa f, 29, JardiM Paraiso. torna Público que solicita à sEMMa 
tucuruí, licença de operação para atividade de casa dE fEstas E EvENtos.

Protocolo: 794066

a eMPresa M s raiMUNdo eireLi 
cNPJ: 43.258.464/0001-05 UrUarÁ-Pa 

vEM Por MEio dEstE, solicitar a sEMMa licENÇa dE oPEraÇÃo.

Protocolo: 794067

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s/a, torna público que requereu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de Goianésia do Pará, as 
licenças ambientais, para a construção da rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kv, para as obras  1. Projeto id. 430035546 - são sebas-
tião, 51, 68639-000, vila são sebastião, Goianésia do Pará / Manoel Mourão / 
Hailton dias lima, 2. Projeto id. 430035550 - são sebastião, 63, 68639-000, 
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vila são sebastião, Goianésia do Pará / claudiomar almeida souza / raimun-
do alves / Maria antonia santos ferreira / sônia Paulista costa / Keven lucas 
Moraes leite Q , 3. Projeto id. 430036596 - são sebastião, 144, 68639-000, 
vila são sebastião, Goianésia do Pará / Eliseu oliveira da silv e 4. Projeto id. 
430036316 - são sebastião, 72, 68639-000, vila são sebastião, Goianésia 
do Pará / Elizete de oliveira santos / arnaldo thimoteo lopes / Jocival Pontes 
silva, localizadas no Município de Goianésia do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 794068

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que requereu 
da secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de Goianésia do Pará, 
as licenças ambientais, para a construção da rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kv, para as obras: 1. Projeto id 430035469 - são sebas-
tião, 106, 68639-000, vila são sebastião, Goianésia do Pará / anisio alves 
rodrigues / cleia Meira dos santos / Marcos fernandes dos santos / Manoel 
Gomes da costa / Maria dalva da silva / Mariano Paulino dos santos / adenias 
lima santana, 2. Projeto id. 430036329 - são sebastião, 20, 68639-000, 
vila são sebastião, Goianésia do Pará /francisco Geovane de sousa / Enedina 
carvalho Boges, 3. Projeto id. 430036876 - são sebastião, 42, 68639-000, 
vila são sebastião, Goianésia do Pará / Maria iracy carvalho de souza, 4. 
Projeto id. 430035539 -são sebastião, 73, 68639-000, vila são sebastião, 
Goianésia do Pará / adriano Nunes soares / lisete soares silva / Milton araújo 
dos santos e 5. Projeto id. 430037681 - são sebastião, 108, 68639-000, vila 
são sebastião, Goianésia do Pará / antônio cavalcante da frança filho, loca-
lizadas no Município de Goianésia do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 794069

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que requereu 
da secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de Goianésia do Pará, 
a licença ambiental, para a construção da rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kv, para as obras: 1. Projeto id. 430037709 - Pa 150, 
s/N, 68639-000, Zona rural, Goianésia do Pará / saulo castro oliveira silva, 
localizada no Município de Goianésia do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 794070

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que requereu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de Novo repartimento, 
a licença ambiental, para a construção da rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kv, para as obras 1. Projeto id. 430036387 - duzentos e 
vinte, 39, 68473-000, Zona rural, Novo repartimento / derinival sena dos 
santos, localizada no Município de Novo repartimento, no Estado do Pará.

Protocolo: 794071

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público recebeu da se-
cretaria Municipal de Meio ambiente do município de Maracanã, a licença de 
instalação - li Nº 002/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica 
- rdr 34,5 kv - “ramal rio Escuro - Maria cristina Paixão conceição (id. 
2324006)”, localizada no Município de Maracanã, no Estado do Pará.

Protocolo: 794072

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que requereu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de são felix do Xingu, a 
licença ambiental para a construção da rede de distribuição de Energia Elé-
trica - rdr 34,5 kv, para a obra  1. são felix do Xingu UNi 07N_P3. Projeto 
440017201 faz. vale dos caetes - faz Pai Herói, localizada no Município de 
são felix do Xingu, no Estado do Pará.

Protocolo: 794073

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - sEMMa, a licença de operação - lo para a linha de distribuição 
de Energia Elétrica, 69 Kv: Utinga / Polimix, para atender as instalações da 
empresa Polimix no distrito industrial de ananindeua, no Estado do Pará.

Protocolo: 794074

FaMa FisH coMercio de PeiXe Ltda
cNPJ: 06.332.228/0001-65

localizada na Est. Moça Bonita, anexo i, 145, Bairro: castanheira, Belém
-Pará, torna público que solicitou junto à sEMas a renovação da licença de 
operação nº 11803/2019, processo nº 2017/11716 para a comercialização e 
Manejo de recursos aquáticos vivos, porte B-ii.

Protocolo: 794075

a empresa J M soares JUNior e cia Ltda (FriGoNorte) 
cNPJ 05.705.970/0001-06 

torna público que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade - sEMas do Pará, a licença de operação N°9986/2016, proces-
so n°2014/25881com validade até 15/05/2020 para atividade de MatadoU-
ro/ friGorÍfico na rod. traNsaMaZÔNica, Br 230, KM 10, n°10, Nova 
Marabá. Município de Marabá-Pa.

Protocolo: 794076

ata de reUNiÃo da coMissÃo 
eLeitoraL da FecoMÉrcio/Pa

Às quinze horas do dia vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
e dois a comissão Eleitoral da federação do comércio de Bens, serviços e tu-
rismo do Estado do Pará - FECOMÉRCIO/PA, para os fins do que dispõe o art. 
44 do Estatuto do fEcoMÉrcio/Pa, após encerrado o prazo para inscrição de 
chapas, registra que para o pleito do ano de 2022, para a composição da di-
retoria Executiva, dos delegados representantes da fEcoMÉrcio/Pa junto à 
confederação Nacional do comércio - cNc e do conselho fiscal da fEcoMÉr-
cio/Pa, para o mandato de 2022/2026, foi registrada chapa Única, doravante 
denominada de “cHaPa ÚNica”, conforme discriminação nominal de candida-
tos a seguir: caNdidatos À dirEtoria EXEcUtiva: PrEsidENtE: sEBas-
tiÃo dE olivEira caMPos; 1º vicE-PrEsidENtE: JoaQUiM tadEU PErEi-
ra; 2º vicE-PrEsidENtE: fEliPE GoMEs cHaMMa; 3º vicE-PrEsidENtE: 
JosÉ arMaNdo torrEs dE arrUda; 1º dirEtor adMiNistrativo: rita 
dE cássia dE olivEira; 2º dirEtor adMiNistrativo: raiMUNdo alvEs 
da costa NEto; 1º dirEtor fiNaNcEiro: PEdro coElHo NassEr; 2º 
dirEtor fiNaNcEiro: PaUlÍrio GEraldo fErrEira dE araÚJo; 1º di-
rEtor siNdical: Maria dE NaZarÉ da coNcEiÇÃo fErrEira; 2º dirE-
tor siNdical: Maria dE cássia fErrEira liMa; 3º dirEtor siNdical: 
JosElita olivEira dos saNtos;  dirEtor dE PatriMÔNio: Mário dE 
assis MEllo; dirEtor dE coMUNicaÇÃo: EdUardo sHiNJi YaMaMoto; 
dirEtor dE coMÉrcio: JEsUs roGEr loPEs salEs vascoNcElos; di-
rEtor dE sErviÇos: itaMar silva; dirEtor dE tUrisMo: PaUlo sÉr-
Gio PiNto MarQUEs PiNHEiro; vicE-PrEsidENtE rEGioNal: fraNcildo 
MaUÉs NoBrE; vicE-PrEsidENtE rEGioNal: aNtÔNio KaUati; vicE-PrE-
sidENtE rEGioNal: osvaldo PiMENta caBral filHo; vicE-PrEsidENtE 
rEGioNal: alBErto Batista dE olivEira; vicE-PrEsidENtE rEGioNal: 
GilMário foNtENElE dos saNtos; dirEtor dE assUNtos JUrÍdicos: 
alBErto aUGUsto vElHo vilHENa JUNior; caNdidatos sUPlENtEs: tE-
rEZiNHa olivEira costa; aNtÔNio fErrEira filHo; álvaro cordoval 
dE carvalHo; flávio dE JEsUs araÚJo MEdEiros; JaiME soarEs; Mo-
acY olivEira colarEs; HElY ricardo dE liMa; MaKraN doUraid said; 
ciroMar HUPP; JosÉ fErrEira dE lEMos. caNdidatos ao coNsElHo 
fiscal: ivaN fErrEira saMPaio; NElci MoNtEiro colarEs; Massao 
alvEs sHiMoN; salUstiaNo fiGUEira castro; saliM BoUEZ PiNHEiro; 
sErGio alBiNo Bitar PiNHEiro. caNdidatos a dElEGados rEPrEsEN-
taNtEs PEraNtE a cNc: sEBastiÃo dE olivEira caMPos; JoaQUiM ta-
dEU PErEira; fEliPE GoMEs cHaMMa; JosÉ arMaNdo torrEs dE arrU-
da., os quais, após analise quanto sua regularidade, apresentaram a devida 
documentação exigida estatutariamente e preenchem os requisitos exigidos, 
em especial o disposto nos artigos 38 e 39 do Estatuto da fEcoMÉrcio/Pa, 
tudo conforme procedimento eleitoral disponível na secretaria da fEcoMÉr-
cio/Pa no horário comercial, pelo que foi lavrada a presente ata, que após 
lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da comissão Eleitoral. 
como nada mais havia para ser tratado, registra-se que não foram apre-
sentados quaisquer protestos, tendo tudo ocorrido na mais perfeita ordem. 
Belém-Pa, 27 de abril de 2022.

carLos FerNaNdes XaVier
Presidente da comissão

JosÉ coNrado aZeVedo saNtos
Membro da comissão

MaNoeL MacieL Barros
Membro da comissão

cLÓVis arMaNdo LeMos carNeiro
Membro da comissão

JaYMe JosÉ PoNtes FiLHo
Membro da comissão

Protocolo: 793998

osVaLdo NataLiNo ForMiGHieri 
cPF: 370.073.942-72 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Jatobá, localizada na ro-
dovia Br 163, KM 1085, Md, adt 25 KM na vicinal celeste, mais 10 KM pela 
vicinal sarandi, município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU 
junto a sEMMa/NP a licença de atividade rural - lar, para a atividade de 
criação de Bovinos conforme protocolo 749/2022.

Protocolo: 794001

iNdÚstria e coMÉrcio NoBre Ltda 
cNPJ nº. 05.415.443/0012-10 

torna público que requereu da sEMMa/oeiras do Pará, a licença de instalação - 
li e a licença de operação - lo para produção de palmito em conserva de sua 
unidade fabril localizada na margem esquerda do igarapé Marapira, s/n, bairro 
Marapira, cEP 68.470-000, cidade de oeiras do Pará, Estado do Pará.

Protocolo: 793994
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de MarcHi BeLeM coMercio de aLiMeNtos Ltda 
cNPJ n° 36.748.710/0001-41 

torna público que solicitou a sEMMa de ananindeua a licença de operação p/
comércio atacadista de Produtos alimentícios-Protocolo r042522.

Protocolo: 793989

sÓLida coNstrUÇÃo Ltda 
CNPJ n◦ 14.109.263/0001-48 

torna público que requereu junto a secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Bragança/Pa, licença de instalação sob Protocolo nº 106/2021, para o lotea-
mento Morada dos ventos, situado na rua do Espanhol, s/N, Bairro Perpetuo 
socorro, Bragança/Pa. Não foi determinado Estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 793990

a GUaMÁ trataMeNto de resÍdUos Ltda 
torna público que requereu da secretaria de Estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade - sEMas/Pa, através do protocolo Nº 13510/2022, a renovação 
da licença de instalação li Nº 3232/2022, em que autoriza a implantação 
da Etapa 2B fases 2B-1, 2B-2 e 2B-3 e das lagoas de contingência 01, 02 e 
03. as mesmas fazem parte da central de tratamento e Processamento de 
resíduos sólidos classe ii - cPtr Marituba, localizada na travessa da Paz, s/n, 
km 04 da alça viária, bairro santa lúcia i, cEP 67.200-000, no município de 
Marituba, estado do Pará.

Protocolo: 793985

e d i t a L 
coNtriBUiÇÃo siNdicaL rUraL

Pessoa FÍsica e Pessoa JUrÍdica eXercÍcio de 2022
a confederação da agricultura e Pecuária do Brasil - cNa, em conjunto 
com as federações Estaduais de agricultura e/ou Pecuária e os sindicatos 
rurais e/ou de Produtores rurais, com base no decreto-lei nº 1.166, de 15 
de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da contribuição sindical 
rural - csr, e em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do 
que contém o art. 605 da clt, vêm Notificar e coNvocar os produtores 
rurais, pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem 
empregados, e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, 
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores rurais”, nos termos do 
artigo 1º, inciso ii, alíneas “a”, “b” e “c” do citado decreto-lei, para realizarem 
o pagamento da Guia de recolhimento da contribuição sindical rural, refe-
rente ao exercício de 2022, em conformidade com o disposto no decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da clt. o recolhimento da csr ocorre 
até o dia 22 de maio de 2022 para pessoa física e para pessoa jurídica, em 
qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação 
bancária. as guias foram emitidas com base nas informações prestadas pe-
los contribuintes nas declarações do imposto sobre a Propriedade territorial 
rural - itr, repassadas à cNa pela secretaria da receita federal do Brasil 

- srfB com amparo no que estabelece o artigo 17 da lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 8º termo aditivo ao convênio celebrado entre a cNa e 
a srfB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de re-
colhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente 
à federação da agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada 
diretamente pela internet, no site da cNa: www.cnabrasil.org.br. Qualquer 
questionamento relacionado à contribuição sindical rural - csr poderá ser 
encaminhado, por escrito, à sede da cNa, situada no sGaN Quadra 601, Mó-
dulo K, Edifício cNa, Brasília - distrito federal, cEP 70830-903, ou da federa-
ção da agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo ainda, ser enviado 
via internet para o e-mail da cNa: cna@cna.org.br. o sistema sindical rural é 
composto pela confederação da agricultura e Pecuária do Brasil - cNa, pelas 
federações Estaduais de agricultura e/ou Pecuária e pelos sindicatos rurais 
e/ou de Produtores rurais.  Brasília, 26 de abril de 2022.
João Martins da silva Junior - Presidente da confederação.

Protocolo: 793982

a pessoa jurídica citroBio iNdÚstria 
e coMÉrcio de atiVos NatUrais Ltda 

cNPJ: 33.173.775/0001-18 
tornar público a solicitação de renovação da lo nº 004/2021, no dia 
18/04/2022, para a tipologia 1119 - Refino /Preparação de óleo e gordura 
vegetal, Porte a-ii, conforme requerimento nº 036/2022, junto a sEMMa de 
santa Bárbara do Pará.

Protocolo: 793979

editaL N. 03/2022
de coNVocaÇÃo Para

asseMBLeia GeraL eXtraordiNaria 
da associaÇÃo MaNBoL BrasiL

Prezados senhores(as) 
o abaixo assinado na qualidade de representante legal da pessoa jurídica 
denominada: associaÇÃo MaNBol Brasil - aMB, convoca todos os 
interessados, para a realização da assEMBlEia GEral EXtraordiNária, 
para deliberar sobre a seguinte pauta: 
1. alteração do endereço da sede;
2. reforma do estatuto social
Que realizar-se-á no condomínio ville solari, torre 5, apt. 702 av. 
augusto Montenegro n.4311, Parque verde, cEP: 66635-110, Belém-Pa. a 
assembleia será dia 12 de maio de 2022, em primeira convocação às 16h 
(dezesseis hora), com a maioria dos membros presentes e em segunda 
convocação com 1/3 de membros.

Belém, 29 de abril de 2022.
Francisco Welliton da silva

Presidente da aMB
Protocolo: 794090


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2022-05-05T07:19:27-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




