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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 135, inciso V, da constituição Estadual, com-
binado com o art. 3º, inciso iX, da lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015, 
WalTEr coSTa JUNior para exercer o cargo de coordenador do Núcleo.
Palácio do GoVErNo, 5 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

errata
No Decreto datado de 1º de abril de 2022, publicado no Diário Ofi-
cial do estado nº. 34.918, edição extra de 1º de abril de 2022, pá-
gina 5, coluna 2, que trata da nomeação iValdo rENaldo dE PaUla 
lEdo para exercer o cargo de Secretário de Estado de Planejamento e 
administração:
onde se lê: ..., a contar de 30 de março de 2022.
Leia-se: ..., a contar de 1º de abril de 2022.

Protocolo: 781628

d e c r e t o Nº 2274, de 5 de aBriL de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 7.430.290,12 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 7.430.290,12 (Sete Milhões, 
Quatrocentos e Trinta Mil, duzentos e Noventa reais e doze centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - SEdaP 0301 449052 46.180,00

141012060814918715 - SEdaP 0301 339030 200.000,00

141012060814918715 - SEdaP 0306 449093 57.466,06

141012060814918715 - SEdaP 7306 449052 66.937,50

141012060814918715 - SEdaP 7306 449093 1.460,32

151011339215038841 - SEcUlT 0301 335041 1.000.000,00

341011133415048354 - fdE 0301 459066 150.000,00

462021339215038841 - fcP 0301 339039 4.538.000,00

862012678414867575 - cPH 0301 449051 1.370.246,24

ToTal 7.430.290,12

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 5 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2275, de 5 de aBriL de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, 
no valor de r$ 691.500,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 691.500,00 (Seiscentos e Noventa e 
Um Mil, Quinhentos reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781314998796 - SEEl 0101 335041 250.000,00

662010612515028271 - dETraN 0661 449051 70.000,00

662010612515028271 - dETraN 0661 449052 206.500,00

871010824415058859 - fEaS 0101 334181 165.000,00

ToTal 691.500,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

662010612515028271 - dETraN 0661 339014 276.500,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 415.000,00

ToTal 691.500,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 5 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 781623

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 400/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/390736,
r E S o l V E:
autorizar JaiME da SilVa BarBoSa, Secretário regional de Governo do 
Marajó, a viajar no trecho Belém/São João da Boa Vista/Muaná/Belém, no 
período de 4 a 7 de abril de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 
concedendo, para tanto, 3 e ½ (três e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 401/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/402263,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, THiaGo JoSÉ dE MENEZES diaS do cargo em comis-
são de diretor de Seccional, código GEP-daS-011.3, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 31 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 402/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/394206,
r E S o l V E:
exonerar o caP QoPM aNdErSoN fErrEira aSSUNÇÃo do cargo em co-
missão de coordenador de análise, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 403/2022-ccG, de 5 de aBriL 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
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/399785,
r E S o l V E:
exonerar Maria dE NaZarÉ SoUZa NaSciMENTo do cargo em comissão 
de diretor de Programação e orçamento, código GEP-daS-011.5, com lo-
tação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar 
de 1º de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 404/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/403836,
r E S o l V E:
i. exonerar lUiZ fErNaNdo MacHado dE oliVEira E SoUZa do cargo 
em comissão de coordenador de Planejamento e Políticas Públicas, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, a contar de 1º de abril de 2022.
ii. nomear MarTa GoNÇalVES TaVarES da SilVa para exercer o cargo 
em comissão de coordenador de Planejamento e Políticas Públicas, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, a contar de 1º de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 405/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/403836,
r E S o l V E:
i. exonerar MarTa GoNÇalVES TaVarES da SilVa do cargo em comissão 
de diretor de Gestão de fundos, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1º de 
abril de 2022.
ii. nomear HEllEN GoMES dioNiSio para exercer o cargo em comissão 
de diretor de Gestão de fundos, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1º de 
abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 406/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/403836,
r E S o l V E:
i. exonerar HEllEN GoMES dioNiSio 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 abril de 2022.
ii. nomear aNToNio cESar SodrE MiraNda para exercer o 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 
abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 407/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/403836,
r E S o l V E:
i. exonerar aNTÔNio cESar SodrÉ MiraNda do cargo em comissão de 
coordenador recursos reembolsáveis, código GEP-daS-011.4, com lota-
ção na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 
1° de abril de 2022. 
ii. nomear EliaNE claUdia SaNToS BraGa para exercer o cargo em co-
missão de coordenador recursos reembolsáveis, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a 
contar de 1° de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 408/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/403836,

r E S o l V E:
i. exonerar EliaNE claUdia SaNToS BraGa 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 abril de 2022.
ii. nomear VicTor SiQUEira MENdES dE NoVoa para exercer o 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 abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 409/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/403836,
r E S o l V E:
i. exonerar PaUlo SÉrGio da SilVa araÚJo do cargo em comissão de 
coordenador de Execução orçamentária, código GEP-daS-011.4, com lo-
tação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar 
de 1° de abril de 2022.
ii. nomear Maria JÚlia PEiXoTo raMoS para exercer o cargo em comis-
são de coordenador de Execução orçamentária, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a 
contar de 1° de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 410/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/403836,
r E S o l V E:
nomear PaUlo SÉrGio da SilVa araÚJo do cargo em comissão de di-
retor de Programação e orçamento, código GEP-daS-011.5, com lotação 
na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1° 
de abril de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 411/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
i. exonerar THaiS SilVa doS SaNToS do cargo em comissão de Gerente 
de desenvolvimento e atenção ao Servidor, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração.
ii. nomear NaTália cUNHa dE PaUla para exercer o cargo em comis-
são de Gerente de desenvolvimento e atenção ao Servidor, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e ad-
ministração.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 412/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/399972,
r E S o l V E:
i. exonerar WElliNGToN EdWard daMaScENo da SilVa do cargo em co-
missão de chefe de Núcleo regional, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho e renda, a contar 
de 1º de abril de 2022.
ii. nomear BrUNo cardoSo dE fariaS para exercer o cargo em comis-
são de chefe de Núcleo regional, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho e renda, a contar de 
1º de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 413/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/376178,
r E S o l V E:
i. exonerar HElENa do Socorro GoMES Pororoca do cargo em co-
missão de assistente de Unidade de referência Especializada, código GEP-
daS-011.2, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
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ii. nomear roBSoN TaliSMÃ MoNTEiro MarTiNS para exercer o cargo 
em comissão de assistente de Unidade de referência Especializada, código 
GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 414/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/334967,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, rafaEl SoUZa da coSTa do cargo em comissão 
de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 1º de abril de 2022. 
ii. nomear SaMUEl raMalHo da SilVa para exercer o cargo em comissão 
chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
UiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 415/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/401310,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, aNToNio SErGio NEiVa do cargo em comissão de 
assessor administrativo, código GEP-daS-012.3, com lotação no Núcleo 
de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a contar de 30 de abril 
de 2022.
ii. nomear JoSÉlia PaTricia MElo aNGEliM para exercer o cargo em 
comissão de assessor administrativo, código GEP-daS-012.3, com lotação 
no Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a contar de 2 
de maio de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 416/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/294816,
r E S o l V E:
exonerar JoÃo SÉrGio PiNTo rodriGUES da SilVa do cargo em comis-
são de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a contar 
de 1º de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 417/2022-ccG, de 5 de aBriL 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. 2022/249510,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, lEoNardo SilVa MacEdo do cargo em comissão de 
Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1 com lotação na Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a contar de 1° de 
abril de 2022.
ii. nomear HEldEr lUiS liMa GoNÇalVES para exercer o cargo em co-
missão de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1 com lotação na 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a con-
tar de 1° de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 418/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear GaBriElla VaScoNcElloS caETaNo para exercer o cargo em 
comissão de coordenador da área de Segurança, código GEP-daS-011.5, 
com lotação no centro regional de Governo na região do Sudeste do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 419/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/402660,
r E S o l V E:
exonerar carloS olaVo MEScHEdE da SilVEira do cargo em comissão 
de assessor, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária, a contar de 1° de abril 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 420/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/402660,
r E S o l V E:
nomear carloS olaVo MEScHEdE da SilVEira para exercer o cargo em 
comissão de assessor de Segurança institucional, código GEP-daS-012.5, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 1° de abril 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 421/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
r E S o l V E:
i. exonerar Jair claUdio da SilVa GUiMarÃES do cargo em comissão 
de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 31 de 
março 2022.
ii. nomear rUTH HElENa da coSTa BENaSSUlY para exercer o cargo 
em comissão de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 31 de março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 422/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
r E S o l V E:
i. exonerar lUciaNo HENriQUE GoMES dE SoUZa do cargo em comissão 
de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 31 de 
março 2022.
ii. nomear JoSiMar MiraNda coUTiNHo para exercer o cargo em comis-
são de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 31 de 
março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 423/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
r E S o l V E:
i. exonerar KElVia SaMara dE SoUSa dE araUJo do cargo em comissão 
de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 31 de 
março 2022.
ii. nomear MarcElo rENaTo corrEa dE carValHo para exercer o cargo 
em comissão de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 31 de março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 424/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
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r E S o l V E:
i. exonerar MarcElo rENaTo corrEa dE carValHo do cargo em co-
missão de coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 31 de março 2022.
ii. nomear Jair claUdio da SilVa GUiMarÃES para exercer o cargo 
em comissão de coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, a contar de 31 de março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 425/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
r E S o l V E:
i. exonerar aNdErSoN roBErTo PENa loBaTo do cargo em comissão de 
coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 31 de março 2022.
ii. nomear lUciaNo HENriQUE GoMES dE SoUZa para exercer o cargo 
em comissão de coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, a contar de 31 de março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 426/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
r E S o l V E:
i. exonerar rUTH HElENa da coSTa BENaSSUlY do cargo em comissão de 
coordenador administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 31 de março 2022.
ii. nomear KElVia SaMara dE SoUSa dE araUJo para exercer o cargo 
em comissão de coordenador administrativo de Unidade Prisional, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, a contar de 31 de março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 427/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
r E S o l V E:
i. exonerar raiMUNdo NoNaTo GoMES PErEira do cargo em comissão 
de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 31 de março 2022.
ii. nomear caMilo doS rEiS PEdroSo para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 31 de março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 428/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
r E S o l V E:
i. exonerar JoSiMar MiraNda coUTiNHo do cargo em comissão de coor-
denador  de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 31 de março 2022.
ii. nomear raiMUNdo NoNaTo GoMES PErEira para exercer o cargo 
em comissão de coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, a contar de 31 de março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 429/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
r E S o l V E:
exonerar caMilo doS rEiS PEdroSo do cargo em comissão de Secretário 
de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária, a contar de 31 de março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 430/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/405201,
r E S o l V E:
nomear aNdErSoN roBErTo PENa loBaTo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 31 de março 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 431/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, WalTEr coSTa JUNior do cargo em comissão de as-
sessor ii, código GEP-daS-012.5, com lotação no Gabinete do Governador. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 432/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, alESSaNdra SilVa da SilVa do cargo em comissão 
de Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secre-
taria de apoio ao Gabinete do Governador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 433/2022-ccG, de 5 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear alESSaNdra SilVa da SilVa para exercer o cargo em comissão 
de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na casa civil da Go-
vernadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 117/2022-ccG, datada de 27 de Ja-
Neiro de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 
34.846, de 28 de JaNeiro de 2022.
onde se lê: “(...) a contar de 25 de janeiro de 2021.”
Leia-se: “(...) a contar de 25 de janeiro de 2022.”
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria

errata do iteM ii da Portaria Nº. 383/2022-ccG, datada de 
31 de MarÇo de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do esta-
do Nº. 34.917, de 1º de aBriL de 2022.
onde se lê: “(...) cargo em comissão de Assistente de Centro Regional 
de Saúde (...)”
Leia-se: “(...) cargo em comissão de Chefe da Divisão de Endemias de 
Centro Regional (...)”
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 781629
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 523/2022 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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 processo nº 2022/330820, de 21/03/2022.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar o servidor Mario SÉrGio aMaral, ocupante do cargo de Mo-
torista, matricula funcional nº 4003799/2, para a função de fiscal e PAU-
lo aNdrÉ da SilVa coElHo, ocupante do cargo de assessor, matrícula 
funcional  nº 5947330/1, para Suplente do contrato nº 14/2022-ccG/Pa, 
firmado com a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, com vigência de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de finalização da implantação 
do novo sistema de fornecimento de combustível pela contratada, que tem 
como objeto, a contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento 
continuo e ininterrupto de combustíveis em rede de postos credenciados 
para atender a casa civil da Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 04 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 781525

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2020-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 4º Tac
coNTraTo: 04/2020 – ccG/Pa
oBJETo: redimensionamento das quantidades dos itens constantes no qua-
dro da cláusula sexta do contrato nº 04/2020-ccG, o qual visa a prestação 
de serviços de agência de viagem, para atendimento das demandas da casa 
civil da Governadoria do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses.
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022.
ViGÊNcia: 20/02/2022 a 19/02/2023.
EXErcÍcio: 2022.
coNTraTada: r MoraES aGÊNcia dE TUriSMo EirEli inscrita no cNPJ 
nº 06.955.770/0001-74.
ENdErEÇo: idalina Pereira dos Santos, n° 67, sala 908, agronômica, flo-
rianópolis/Sc.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 781226
eXtrato – 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2020-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 4º Tac
coNTraTo: 04/2020 – ccG/Pa
oBJETo: redimensionamento das quantidades dos itens constantes no 
quadro da cláusula sexta do contrato nº 04/2020-ccG, o qual visa a pres-
tação de serviços de agência de viagem, para atendimento das demandas 
da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, por um período de 12 
(doze) meses.
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022.
ViGÊNcia: 20/02/2022 a 19/02/2023.
EXErcÍcio: 2022.
coNTraTada: r MoraES aGÊNcia dE TUriSMo EirEli inscrita no cNPJ 
nº 06.955.770/0001-74.
ENdErEÇo: idalina Pereira dos Santos, n° 67, sala 908, agronômica, flo-
rianópolis/Sc.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 781372

diÁria
.

Portaria Nº 524/2022-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° 2022/397259, de 01 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os muni-
cípios de ParaUaPEBaS e caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 03 a 
07/04/2022.

servidora objetivo

faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 
funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

 dar apoio logístico, a diretoria do cerimonial, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 525/2022-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° 2022/402328, de 4 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no dia 05/04/2022.

servidor objetivo

JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 
cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.

acompanhar agenda de Governo, 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, 5 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 526/2022-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° 2022/403784, de 4 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aNaJáS/Pa, no período de 06 a 13/04/2022.

servidor objetivo

dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula funcional nº 
57222716/ 2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, 

lotado na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da Secretaria Extraordi-
nária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 7.½ (sete e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 527/2022-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° 2022/402133, de 04 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de  colarES e SÃo fÉliX do XiNGU/Pa, no período de 06 a 08/04/2022.

servidor objetivo

aNToNio coSTa, cPf 067.240.002-20, matrícula funcional 
nº 8042955/ 2, ocupante do cargo de assistente de Gabine-

te, lotado na diretoria de Gestão de logística.

Participar de agenda Governamental, nos referidos 
municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 528/2022-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° 2022/405439 de 4 de abril 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 MaraBá/ SÃo fÉliX do XiNGU/Pa, no período de 03 a 09/04/2022.

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

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

Precursora agenda pública do Governo do Estado, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 6.½ (seis e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 529/2022-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° 2022/402734, de 4 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municí-
pios de BrEVES/ alMEriM/Pa, no dia 02/04/2022.

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, nos 
referidos municípios.

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, 5 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 530/2022-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° 2022/405275, de 4 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MaraBá/SÃo fÉliZ do XiNGU/Pa, no período de 03 a 09/04//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, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 6.½ (seis 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, 5 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 531/2022-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° 2022/387608, de 31 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MoJU/ aBaETETUBa/Pa, no período de 01 e 02/04/2022.

servidor objetivo
arTHUr caladriNi aZEVEdo, cPf: 008.275.152-86, matrícula 
funcional nº 57227055/3, cargo coordenador de área, lotado na 

assessoria Jurídica .

Participar  da agenda pública do Governo do Estado, 
nos referidos municípios.

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, 5 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 532/2022-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° 2022/406291, de 5 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os muni-
cípios de BaNNacH/ coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa, no período de 04 a 
09/04/2022.

servidor objetivo
aNToNio JoSÉ da SilVa SaNToS, matrícula funcional nº 57189479/2, 
cPf 467.658.752-04, chefe de Gabinete, lotado na Secretária Extraor-

dinária de Produção.

Visita Técnica, a fim de cumprir Agenda Pública 
da Secretaria Extraordinária de Produção, nos 

referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco 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, 5 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 781566
Portaria Nº 533/2022-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° 2022/405367, de 4 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
MaraBá/ áGUa aZUl do NorTE/Pa, no período de 03 a 09/04/2022.

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

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 6.½ (seis 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, 5 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 781589
Portaria Nº 534/2022-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°2022/405291, de 4 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MaraBá/ SÃo fÉliX do XiNGU/Pa, no período de 03 a 09/04/2022.

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, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 6.½ (seis 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, 5 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 781616

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 006/2022-cMG
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da caSa MiliTar da GoVErNadoria, escrito no cNPJ/
Mf sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa NP TEcNoloGia E GESTÃo 
dE dadoS lTda, cNPJ: 07.797.967/0001-95, iE: 90547068 01, sediado 
à rua izabel a redentora, 2356, centro, cidade de São Jose dos Pinhais, 
Estado do Paraná.
do oBJETo: contratação, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses po-
dendo ser prorrogado, de empresa que viabilize ferramenta de pesquisa e 
comparação de preços praticados pela administração Pública, através de 
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um sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicadas e/
ou homologadas, nos termos da legislação vigente, em consonância com o 
Parecer Jurídico 017/2022 – aSSEJUr cMG Pa, acostado aos autos.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, da 
lei federal 8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 19.557,00 (dezenove mil quinhentos e cinquenta 
e sete reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:

funcional Programática 04.122.1297.8407 – operacionalização das ações admi-
nistrativas

Natureza da despesa 33.90.39.01 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
/ assinaturas de Periódicos e anuidades

ação detalhada 188597
Plano interno 4120008407c

fonte do recurso 0101000000 (Tesouro do Estado)

foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 781565
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 006/2022-cMG
considerando o Parecer Jurídico 017/2022 – aSSEJUr cMG Pa, PaE: 
2022/169036 CMG; reconheço e ratifico o Termo de Inexigibilidade de Li-
citação nº 006/2022 – cMG Pa, com fulcro no art. 25, inciso i, da lei 
federal 8.666/93, visando à despesa com a contratação, pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses podendo ser prorrogado, de empresa que viabilize 
ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela adminis-
tração Pública, através de um sistema de busca baseado em resultados 
de licitações adjudicadas e/ou homologadas, nos termos da legislação vi-
gente, pela empresa NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda, cNPJ: 
07.797.967/0001-95, iE: 90547068-01, sediado à rua izabel a redentora, 
2356, centro, cidade de São Jose dos Pinhais, Estado do Paraná, conforme 
documentação anexada aos autos.
Valor ESTiMado: r$ 19.557,00 (dezenove mil quinhentos e cinquenta 
e sete reais).
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 781571

.

.

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 269/2022 – di/cMG, 
de 05 de aBriL de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 02 a 06/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidor: Sd PM Nelson William 
ribeiro fontenele, Mf nº 6401975/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 781574
eXtrato de Portaria Nº 268/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 
02 a 06/04/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousa-
da); Servidor: carlos Henrique oliveira alcantara, Mf nº 3402690/2; or-
denador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781561
eXtrato de Portaria Nº 267/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: São felix do Xingu/
Pa; Período: 05 a 10/04/2022; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 
e 5,0 (pousada); Servidora: 2° SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de 
lima oliveira, Mf nº 5388937/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 781557
 eXtrato de Portaria Nº 271/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São felix do Xingu/Pa; Período: 05 a 09/04/2022; Quanti-
dade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidores: 3º SGT 
PM fabricio fernando Tavares Juca, Mf nº 54195433/2 e cB PM Joselito 
Mendes Santos, Mf nº 4220523/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 781588
 eXtrato de Portaria Nº 270/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: colares/Pa; Período: 05 a 07/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidor: cB PM amandio Pereira 
de oliveira Junior, Mf nº 57221925/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 781583

eXtrato de Portaria Nº 272/2022 – di/cMG, 
de 05 de aBriL de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: água azul do Norte/Pa; Período: 05 a 09/04/2022; Quantida-
de de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM 
antonio donato cereja de Brito Junior, Mf nº 54194230/3 e cB PM Jorge 
fernando ferradais de carvalho, Mf nº 4220520/3; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781603
 eXtrato de Portaria Nº 266/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: almeirim/Pa; Período: 01 a 03/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM adriano 
rogério dantas Monteiro, Mf nº 54192566/2, 3º SGT PM Elias fernando 
Malheiros da costa Junior, Mf nº 57199916/2, cB PM carlos reinanderson 
Portal furtado, Mf nº 42195911 e cB PM Wanderson alexandrino Viana, 
Mf nº 57222073/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781443
eXtrato de Portaria Nº 273/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: colares/Pa; Perí-
odo: 05 a 07/04/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidor: 1º SGT PM r/r Mário Gomes costa Júnior, Mf nº 
52013140/1; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781609
eXtrato de Portaria Nº 259/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 04 a 06/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: TEN cEl QoPM cassio 
Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2 e cB PM alécio fábio cunha Silva, Mf nº 
4218819/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781065
 eXtrato de Portaria Nº 260/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 01 a 02/04/2022; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Victor 
lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, 3º SGT PM daniel dos Santos 
carvalho, Mf nº 54194238/3, 3º SGT PM Gleidson da costa freitas, Mf nº 
5779359/2, cB PM rafael de Jesus Barreto, Mf nº 4220254/3; ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781071
 eXtrato de Portaria Nº 261/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 03 a 06/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 4,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM carlos Edu-
ardo Memória de Sousa, Mf nº 57173389/3, 2º SGT PM Giovani ferreira de 
Souza, Mf nº 5696712/5, 2° SGT BM Pedro Nazareno dos Santos Modesto, 
Mf nº 5602289/2, cB PM ailson Brito dos Santos, Mf nº 57221947/2, cB 
PM diogo da Silva lopes, Mf nº 57232499/2; ordenador: cEl QoPM os-
mar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781076
eXtrato de Portaria Nº 262/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: Brasília/df e Marabá/Pa; Período: 04 a 05/04/2022; Quantida-
de de diárias: 2,0 (alimentação); Servidor: MaJ QoPM Khistian Batista castro, 
Mf nº 57198337/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781402
 eXtrato de Portaria Nº 263/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: ipixuna do Pará/Pa; Período: 04/04/2022; Quantidade de di-
árias: 1,0 (alimentação); Servidores: 1° TEN QoPM fabricio Pereira cor-
rêa, Mf nº 57199928/4, 3º SGT PM antonio donato cereja de Brito Junior, 
Mf nº 54194230/3, 3º SGT PM fabricio fernando Tavares Jucá, Mf nº 
54195433/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781408
 eXtrato de Portaria Nº 264/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 03 a 05/04/2022; Servidores/diárias: 
MaJ QoPM Heitor lobato Marques, Mf nº 57198332/3 (três de alimenta-
ção e duas de pousada) e MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, Mf 
nº 57199724/2 (três de alimentação); ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 781413
eXtrato de Portaria Nº 265/2022 – di/cMG, 

de 05 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São felix do Xingu/Pa; Período: 05 a 10/04/2022; Quantida-
de de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); Servidor: cB BM francis-
co dyame da conceição, Mf nº 57217705/2; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 781427
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 162/2022-PGe.G., de 05 de abril de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
EXclUir da PorTaria Nº 28/2022-PGE.G., de 20.01.2022, publicada no 
doE nº 34.841 de 24.01.2022, o gozo de licença prêmio da servidora Katia 
Maria Bezerra cavalcante, identidade funcional 2010038/1, referente a 2 ª 
parcela 2016/2019, no período de 22.04 a 21.05.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 781352

errata
.

errata da resolução nº 233, de 30.03.2022-csPGe, publicada no 
doe nº 34.919 de 04.04.2022
onde se lê:
arY liMa caValcaNTE
Leia-se:
arY liMa caValcaNTi

Protocolo: 781033

terMo aditiVo a coNtrato
.

segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2020-PGe
objeto: prorrogação da vigência do contrato nº 007/2020-PGE
Vigência: 08/04/2022 à 08/04/2023
data da assinatura: 04/04/2022
dotação orçamentária: funcional Programática 25101.03.122.1297.8338, 
Elemento de despesa: 339033 e fonte: 0101
contratada: KGa dESENVolViMENTo E TcNoloGia EirEli
cNPJ/Mf nº 24.784.257/0001-40
Endereço: rua líbero Badaró, nº 293, conj. c, Sala c, centro, cEP: 
01.009-907, São Paulo/SP
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 780900

oUtras MatÉrias
.

QUadro de aNtiGUidade dos ProcUradores do estado atualizado em 05/04/22

Classificação Nome exercício na 
carreira

total em 
dias

exercício na 
classe

total em 
dias

cLasse esPeciaL
1 celso Pires castelo Branco 05/01/1987 12875 29/08/2002 7160
2 Vera lúcia Bechara Pardauil 02/05/1988 12392 29/08/2002 7160
3 antonio carlos Bernardes filho 23/09/1992 10787 29/08/2002 7160
4 antonio Paulo Moraes das chagas 23/09/1992 10787 29/08/2002 7160
5 José rubens Barreiros de leão 01/06/1994 10171 02/07/2004 6487
6 roland raad Massoud 01/07/1994 10141 07/11/2005 5994
7 fabíola de Melo Siems 23/08/1995 9723 13/02/2006 5896
8 ibraim José das Mercês rocha 21/03/1997 9147 16/05/2006 5804
9 Elisio augusto Velloso Bastos 23/08/1995 9723 16/05/2006 5804

10 Margarida Maria rodrigues ferreira 
carvalho 04/07/1996 9407 22/06/2006 5767

11 fernando augusto Braga oliveira 02/01/1997 9225 09/02/2009 4804
12 francisco Edson lopes da rocha Junior 04/07/1996 9347 09/02/2009 4744
13 aparecida Neves Ponte Souza 21/03/1997 9147 01/10/2010 4205
14 alexandre augusto lobato Bello 21/03/1997 9147 01/10/2010 4205
15 José Henrique Mouta araújo 10/03/1998 8793 04/11/2011 3806
16 Giselle Benarroch Barcessat freire 21/03/1997 9147 04/11/2011 3806
17 Monica Martins Toscano Simões 10/05/1999 8367 25/11/2011 3785
18 Paulo de Tarso dias Klautau filho 16/12/1996 8300 25/11/2011 3573
19 anete Marques Penna de carvalho 10/03/1998 8793 11/01/2018 1546

20 ana claudia Santana dos Santos 
abdulmassih 10/03/1998 8793 09/05/2018 1428

21 christianne Penedo danin 10/03/1998 8793 16/05/2018 1421
22 Gustavo Vaz Salgado 24/05/2000 7987 01/10/2018 1283
23 fábio Theodorico ferreira Góes 10/03/1998 8793 05/05/2020 701
24 Marcus Vinicius Nery lobato 24/05/2000 7987 10/05/2021 331

25 antonio Saboia de Melo Neto 10/05/1999 8367 10/05/2021 331

26 carla Nazaré Jorge Melém Souza 03/06/2002 7247 15/09/2021 203

27 Graco ivo alves rocha coelho 10/05/1999 8367 27/09/2021 191

28 carolina ormanes Massoud 04/06/2002 7246 30/12/2021 97
29 caroline Teixeira da Silva Profeti 10/05/1999 8367 17/01/2022 79
30 ary lima cavalcanti 24/05/2000 7987 04/04/2022 2

cLasse sUPerior

1 Márcia Nazaré ribeiro dos Santos 
Hanna 10/05/1999 8367 30/11/2005 5971

2 Sérgio oliva reis 10/05/1999 8367 01/12/2005 5970
3 caio de azevedo Trindade 24/05/2000 7987 01/12/2005 5970
4 artemio Marcos damasceno ferreira 24/05/2000 7987 05/12/2005 5966
5 dennis Verbicaro Soares 24/05/2000 7987 05/12/2005 5966
6 christianne Sherring ribeiro 24/05/2000 7987 06/12/2005 5965
7 fábio Guy lucas Moreira 24/05/2000 7987 07/12/2005 5964
8 lea ramos Benchimol 24/05/2000 7987 07/12/2005 5964

9 angelo demetrius de albuquerque 
carrascosa 03/06/2002 7247 14/09/2007 5318

10 June Judite Soares lobato 04/06/2002 7246 22/10/2007 5280
11 Victor andré Teixeira lima 04/06/2002 7246 22/10/2007 5280
12 lilian Mendes Haber 04/06/2002 7246 14/03/2008 5136
13 Márcio Mota Vasconcelos 04/06/2002 7246 17/03/2008 5133
14 Bárbara Nobre lobato 14/11/2002 7083 30/03/2009 4755
15 Silvana Elza Peixoto rodrigues 04/06/2002 7246 01/10/2010 4205
16 Tatiana chamon Seligmann ledo 04/06/2002 7246 01/10/2010 4205
17 Hubertus fernandes Guimarães 24/09/2002 7134 21/09/2011 3850
18 robina dias Pimentel Viana 01/12/2004 6335 04/11/2011 3806
19 Viviane Ruffeil Teixeira Pereira 01/12/2004 6335 04/11/2011 3806
20 José Eduardo cerqueira Gomes 29/03/2006 5852 06/01/2012 3743
21 adriana franco Borges Gouveia 01/12/2004 6335 19/04/2013 3274
22 Maria Tereza Pantoja rocha 29/03/2006 5852 13/06/2013 3219
23 Maria Elisa Brito lopes 29/03/2006 5852 11/01/2018 1546
24 Tátilla Brito Pamplona 29/03/2006 5852 09/05/2018 1428
25 rogério arthur friza chaves 29/03/2006 5852 16/05/2018 1421
26 cristina Magrin Madalena 29/03/2006 5852 01/10/2018 1283
27 diogo de azevedo Trindade 29/03/2006 5852 05/05/2020 701
28 Janyce Maria de almeida Varella Neiva 09/07/2007 5385 10/05/2021 331
29 Mahira Guedes Paiva Barros 29/03/2006 5852 10/05/2021 331
30 Susanne Schnoll Petrola 09/07/2007 5385 15/09/2021 203
31 flávio luiz rabelo Mansos Neto 29/03/2006 5846 27/09/2021 191
32 Marcelene dias da Paz Veloso 09/07/2007 5385 30/12/2021 97

cLasse iNterMediÁria
1 lorena de Paula rego Salman 09/07/2007 5385 21/09/2011 3850
2 Simone Santana fernandez de Bastos 09/07/2007 5385 04/11/2011 3806
3 Henrique Nobre reis 09/07/2007 5385 12/12/2012 3402
4 fernanda Jorge Sequeira rodrigues 09/07/2007 5385 12/12/2012 3402

5 renata de cássia cardoso de 
Magalhães 09/07/2007 5385 17/12/2012 3397

6 José Galhardo Martins carvalho 31/01/2008 5179 17/12/2012 3397
7 Paula Pinheiro Trindade 31/01/2008 5179 17/12/2012 3397
8 abelardo Sérgio Bacelar da Silva 31/01/2008 5179 17/12/2012 3397
9 José augusto freire figueiredo 03/02/2010 4445 11/01/2018 1546
10 ana carolina lobo Gluck Paul Peracchi 16/12/2011 3764 09/05/2018 1428
11 daniel cordeiro Peracchi 03/02/2010 4445 16/05/2018 1421
12 ricardo Nasser Sefer 16/12/2011 3764 01/10/2018 1283
13 Jair Sá Marocco 16/12/2011 3764 17/07/2020 628
14 Gustavo da Silva lynch 03/02/2010 4445 17/07/2020 628
15 Gustavo Tavares Monteiro 16/12/2011 3764 25/09/2020 558
16 João olegário Palácios 03/02/2010 4445 16/12/2020 476
17 Bianca ormanes da cunha 16/12/2011 3764 10/05/2021 331
18 renata Souza dos Santos 02/03/2010 4418 10/05/2021 331
19 diego leão Sauma castelo Branco 21/12/2012 3393 15/09/2021 203
20 rafael felgueiras rolo 02/03/2010 4112 27/09/2021 191
21 Gabriella dinelly rabelo Mareco 16/12/2011 3764 30/12/2021 97
22 adriana Moreira Bessa 16/12/2011 3764 17/01/2022 79
23 rodrigo Baia Nogueira 21/12/2012 3393 04/04/2022 2

cLasse iNiciaL
1 ligia de Barros Pontes Sefer 16/12/2011 3764 16/12/2011 3764
2 amanda carneiro raymundo Bentes 21/12/2012 3393 21/12/2012 3393

3 camila farinha Velasco dos Santos 
cavalcante 21/12/2012 3393 21/12/2012 3393

4 Marcela Braga reis 21/12/2012 3393 21/12/2012 3393

5 Marlon aurélio Tapajós araújo 21/12/2012 3393 21/12/2012 3393
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6 roberta Helena dórea dacier lobato 21/12/2012 3393 21/12/2012 3393
7 omar farah freire 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
8 João de Paiva Gouveia Neto 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
9 Pablo Santos de Souza 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
10 izabela linhares Sauma castelo Branco 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
11 Thiago Vasconcellos Jesus 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
12 luis felipe Knaip do amaral 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
13 George augusto Viana Silva 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
14 Wendel Nobre Piton Barreto 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
15 Bruno anunciação das chagas 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
16 luciana cristina Brito 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
17 Erotides Martins reis Neto 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
18 raul Protázio romão 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
19 Enorê corrêa Monteiro 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
20 ana carla cal freire de Souza 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
21 luis augusto Godinho Sardinha correa 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
22 Maurício de Jesus Nunes da Silva 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
23 Gabriel Perez rodrigues 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
24 Maíra Mutti araújo 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
25 Gisleno augusto costa da cruz 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934
26 Bruno Henrique alves Salomão 19/07/2017 1722 19/07/2017 1722
27 luiza rosa Mesquita 01/02/2018 1525 01/02/2018 1525
28 idemar cordeiro Peracchi 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472
29 Edson dos Santos Matoso 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472
30 ducival carvalho Pereira Junior 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472
31 Giulliane Pinheiro correa de lima 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472
32 Jobson de oliveira Pereira 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472

Protocolo: 780931

QUadro de aNtiGUidade dos ProcUradores do estado, Para FiNs de 
ProMoÇÃo PeLo critÉrio de MereciMeNto, coNForMe o art. 25, § 4º da 

Lei 41, de 29.08.2002

atuali-
zado 05/04/22

Classificação Nome exercício 
na carreira 

total 
em 

dias 

exercício 
na classe 

total 
em 

dias 

descon-
tos 

total 
Liquido 

tipo de afasta-
mento

cLasse esPeciaL

1 celso Pires 
castelo Branco 05/01/1987 12875 29/08/2002 7160 0 7160  

2 Vera lúcia Be-
chara Pardauil 02/05/1988 12392 29/08/2002 7160 0 7160  

3 antonio carlos 
Bernardes filho 23/09/1992 10787 29/08/2002 7160 0 7160  

4
antonio Paulo 
Moraes das 

chagas
23/09/1992 10787 29/08/2002 7160 0 7160  

5 roland raad 
Massoud 01/07/1994 10141 07/11/2005 5994 0 5994  

6 José rubens Bar-
reiros de leão 01/06/1994 10171 02/07/2004 6487 645 5842 cessão 30.06.20 a 

05.04.22

7 ibraim José das 
Mercês rocha 21/03/1997 9147 16/05/2006 5804 0 5804  

8 Elisio augusto 
Velloso Bastos 23/08/1995 9723 16/05/2006 5804 0 5804  

9
Margarida Maria 
rodrigues ferrei-

ra carvalho
04/07/1996 9407 22/06/2006 5767 0 5767  

10 fabíola de Melo 
Siems 23/08/1995 9723 13/02/2006 5896 210 5686 cessão 03.01.11 a 

31.07.11

11
fernando 

augusto Braga 
oliveira

02/01/1997 9225 09/02/2009 4804 0 4804  

12
francisco Edson 
lopes da rocha 

Junior
04/07/1996 9347 09/02/2009 4744 0 4744  

13 aparecida Neves 
Ponte Souza 21/03/1997 9147 01/10/2010 4205 0 4205  

14 alexandre augus-
to lobato Bello 21/03/1997 9147 01/10/2010 4205 0 4205  

15 José Henrique 
Mouta araújo 10/03/1998 8793 04/11/2011 3806 0 3806  

16 Giselle Benarroch 
Barcessat freire 21/03/1997 9147 04/11/2011 3806 0 3806  

17 Monica Martins 
Toscano Simões 10/05/1999 8367 25/11/2011 3785 0 3785  

18
Paulo de Tarso 
dias Klautau 

filho
16/12/1996 8300 25/11/2011 3573 652 1979

licença classista 
02.02.15 a 
04.05.15 e 
04.06.15 a 
14.12.16

19
anete Marques 

Penna de 
carvalho

10/03/1998 8793 11/01/2018 1546 0 1546  

20
ana claudia San-
tana dos Santos 

abdulmassih
10/03/1998 8793 09/05/2018 1428 0 1428  

21 christianne 
Penedo danin 10/03/1998 8793 16/05/2018 1421 0 1421  

22 Gustavo Vaz 
Salgado 24/05/2000 7987 01/10/2018 1283 0 1283  

23 fábio Theodorico 
ferreira Góes 10/03/1998 8793 05/05/2020 701 0 701  

24 Marcus Vinicius 
Nery lobato 24/05/2000 7987 10/05/2021 331 0 331  

25 antonio Saboia 
de Melo Neto 10/05/1999 8367 10/05/2021 331 0 331  

26
carla Nazaré 
Jorge Melém 

Souza
03/06/2002 7247 15/09/2021 203 0 203  

27 Graco ivo alves 
rocha coelho 10/05/1999 8367 27/09/2021 191 0 191  

28 carolina ormanes 
Massoud 04/06/2002 7246 30/12/2021 97 0 97  

29 caroline Teixeira 
da Silva Profeti 10/05/1999 8367 17/01/2022 79 0 79  

30 ary lima caval-
canti 24/05/2000 7987 04/04/2022 2 0 2  

cLasse sUPerior

1
artemio Marcos 

damasceno 
ferreira

24/05/2000 7987 05/12/2005 5966 0 5966  

2 christianne Sher-
ring ribeiro 24/05/2000 7987 06/12/2005 5965 0 5965  

3 lea ramos 
Benchimol 24/05/2000 7987 07/12/2005 5964 0 5964  

4 fábio Guy lucas 
Moreira 24/05/2000 7987 07/12/2005 5964 367 5597 cessão 11.03.15 a 

11.03.16

5 dennis Verbicaro 
Soares 24/05/2000 7987 05/12/2005 5966 531 5435

licença Estudo 
16.11.09 a 

14.01.10, 29.12.08 
a 26.02.09, 

23.06 a 21.08.08 
e 01.10.06 a 

16.09.07

6 Sérgio oliva reis 10/05/1999 8367 01/12/2005 5970 546 5424 cessão 19.11.07 a 
17.05.09

7 June Judite 
Soares lobato 04/06/2002 7246 22/10/2007 5280 0 5280  

8 Victor andré 
Teixeira lima 04/06/2002 7246 22/10/2007 5280 0 5280  

9
Márcia Nazaré ri-
beiro dos Santos 

Hanna
10/05/1999 8367 30/11/2005 5971 730 5241

licença Estudo 
11.09.17 a 
10.09.19

10 caio de azevedo 
Trindade 24/05/2000 7987 01/12/2005 5970 911 5059 cessão 01.01.15 a 

29.06.17

11 Márcio Mota 
Vasconcelos 04/06/2002 7246 17/03/2008 5133 93 5040 licença Politica 

03.07 a 03.10.10

12 Bárbara Nobre 
lobato 14/11/2002 7083 30/03/2009 4755 0 4755  

13 lilian Mendes 
Haber 04/06/2002 7246 14/03/2008 5136 921 4215

cessão 19.09.11 
a 16.09.13 e 
01.01.19 a 
11.07.19

14 Tatiana chamon 
Seligmann ledo 04/06/2002 7246 01/10/2010 4205 0 4205  

15 Hubertus fernan-
des Guimarães 24/09/2002 7134 21/09/2011 3850 0 3850  

16 robina dias 
Pimentel Viana 01/12/2004 6335 04/11/2011 3806 0 3806  

17 Viviane Ruffeil 
Teixeira Pereira 01/12/2004 6335 04/11/2011 3806 0 3806  

18 José Eduardo 
cerqueira Gomes 29/03/2006 5852 06/01/2012 3743 0 3743  

19 Silvana Elza Pei-
xoto rodrigues 04/06/2002 7246 01/10/2010 4205 548 3657

licença Estudo 
03.03.15 a 
31.08.16
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20 adriana franco 
Borges Gouveia 01/12/2004 6335 19/04/2013 3274 0 3274  

21 Maria Tereza Pan-
toja rocha 29/03/2006 5852 13/06/2013 3219 0 3219  

22
angelo demetrius 
de albuquerque 

carrascosa
03/06/2002 7247 14/09/2007 5318 2364 2954

cessão 14.09.07 a 
30.12.10 e licença 
classista 01.02.19 

a 05.04.22

23 Maria Elisa Brito 
lopes 29/03/2006 5852 11/01/2018 1546 0 1546  

24 Tátilla Brito 
Pamplona 29/03/2006 5852 09/05/2018 1428 0 1428  

25 rogério arthur 
friza chaves 29/03/2006 5852 16/05/2018 1421 0 1421  

26 cristina Magrin 
Madalena 29/03/2006 5852 01/10/2018 1283 517 766

licença Estudo 
01.10.18 a 
29.02.20

27 diogo de azeve-
do Trindade 29/03/2006 5852 05/05/2020 701 0 701  

28
Janyce Maria de 
almeida Varella 

Neiva
09/07/2007 5385 10/05/2021 331 0 331  

29 Mahira Guedes 
Paiva Barros 29/03/2006 5852 10/05/2021 331 0 331  

30 Susanne Schnoll 
Petrola 09/07/2007 5385 15/09/2021 203 0 203  

31 flávio luiz rabelo 
Mansos Neto 29/03/2006 5846 27/09/2021 191 0 191  

32 Marcelene dias 
da Paz Veloso 09/07/2007 5385 30/12/2021 97 0 97  

cLasse iNterMediÁria

1 lorena de Paula 
rego Salman 09/07/2007 5385 21/09/2011 3850 0 3850  

2
Simone Santana 

fernandez de 
Bastos

09/07/2007 5385 04/11/2011 3806 0 3806  

3 Henrique Nobre 
reis 09/07/2007 5385 12/12/2012 3402 0 3402  

4
fernanda 

Jorge Sequeira 
rodrigues

09/07/2007 5385 12/12/2012 3402 0 3402  

5
renata de cássia 

cardoso de 
Magalhães

09/07/2007 5385 17/12/2012 3397 0 3397  

6 José Galhardo 
Martins carvalho 31/01/2008 5179 17/12/2012 3397 0 3397  

7 Paula Pinheiro 
Trindade 31/01/2008 5179 17/12/2012 3397 0 3397  

8 abelardo Sérgio 
Bacelar da Silva 31/01/2008 5179 17/12/2012 3397 0 3397  

9 José augusto 
freire figueiredo 03/02/2010 4445 11/01/2018 1546 0 1546  

10
ana carolina 

lobo Gluck Paul 
Peracchi

16/12/2011 3764 09/05/2018 1428 0 1428  

11 daniel cordeiro 
Peracchi 03/02/2010 4445 16/05/2018 1421 0 1421  

12 ricardo Nasser 
Sefer 16/12/2011 3764 01/10/2018 1283 0 1283  

13 Jair Sá Marocco 16/12/2011 3764 17/07/2020 628 0 628  

14 Gustavo da Silva 
lynch 03/02/2010 4445 17/07/2020 628 0 628  

15 Gustavo Tavares 
Monteiro 16/12/2011 3764 25/09/2020 558 0 558  

16 João olegário 
Palácios 03/02/2010 4445 16/12/2020 476 0 476  

17 Bianca ormanes 
da cunha 16/12/2011 3764 10/05/2021 331 0 331  

18 renata Souza 
dos Santos 02/03/2010 4418 10/05/2021 331 0 331  

19
diego leão 

Sauma castelo 
Branco

21/12/2012 3393 15/09/2021 203 0 203  

20 rafael felgueiras 
rolo 02/03/2010 4112 27/09/2021 191 0 191  

21 Gabriella dinelly 
rabelo Mareco 16/12/2011 3764 30/12/2021 97 0 97  

22 adriana Moreira 
Bessa 16/12/2011 3764 17/01/2022 79 0 79  

23 rodrigo Baia 
Nogueira 21/12/2012 3393 04/04/2022 2 0 2  

cLasse iNiciaL

1 ligia de Barros 
Pontes Sefer 16/12/2011 3764 16/12/2011 3764 0 3764  

2
amanda carneiro 

raymundo 
Bentes

21/12/2012 3393 21/12/2012 3393 0 3393  

3
camila farinha 

Velasco dos San-
tos cavalcante

21/12/2012 3393 21/12/2012 3393 0 3393  

4 Marcela Braga 
reis 21/12/2012 3393 21/12/2012 3393 0 3393  

5 Marlon aurélio 
Tapajós araújo 21/12/2012 3393 21/12/2012 3393 0 3393  

6
roberta Helena 
dórea dacier 

lobato
21/12/2012 3393 21/12/2012 3393 0 3393  

7 João de Paiva 
Gouveia Neto 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

8 Pablo Santos de 
Souza 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

9
izabela linhares 
Sauma castelo 

Branco
19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

10 Thiago Vascon-
cellos Jesus 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

11 luis felipe Knaip 
do amaral 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

12 George augusto 
Viana Silva 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

13 Wendel Nobre 
Piton Barreto 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

14 Bruno anuncia-
ção das chagas 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

15 luciana cristina 
Brito 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

16 Erotides Martins 
reis Neto 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

17 Enorê corrêa 
Monteiro 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

18 ana carla cal 
freire de Souza 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

19
luis augusto 

Godinho Sardinha 
correa

19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

20 Maurício de Jesus 
Nunes da Silva 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

21 Gabriel Perez 
rodrigues 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

22 Maíra Mutti 
araújo 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

23 Gisleno augusto 
costa da cruz 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 0 1934  

24 Bruno Henrique 
alves Salomão 19/07/2017 1722 19/07/2017 1722 0 1722  

25 luiza rosa 
Mesquita 01/02/2018 1525 01/02/2018 1525 0 1525  

26 idemar cordeiro 
Peracchi 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472 0 1472  

27 Edson dos Santos 
Matoso 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472 0 1472  

28 ducival carvalho 
Pereira Junior 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472 0 1472  

29 Giulliane Pinheiro 
correa de lima 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472 0 1472  

30 Jobson de olivei-
ra Pereira 26/03/2018 1472 26/03/2018 1472 0 1472  

31 omar farah 
freire 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 522 1412

licença Estudo 
02.03.20 a 
05.08.21

32 raul Protázio 
romão 19/12/2016 1934 19/12/2016 1934 999 935 cessão 12.07.19 a 

05.04.22

Protocolo: 781011
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 003/2022-seac
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia, 
escrito no cNPJ/Mf sob no 37.205.760/0001-45, e a empresa orZil coN-
SUlToria E TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 21.545.863/0001-14, sediado no 
SrTVS, Q. 701, Bloco o, Sala 601, Ed. Novo centro Multiempresarial.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica para capacitação de servidores 
desta Secretaria Estratégica de articulação da cidadania, para o correto 
entendimento, formalização, celebração, execução e acompanhamento de 
processos atinentes a licitação e contratos administrativos, de forma a 
garantir a aplicação da norma, assegurando maior eficiência e eficácia à 
administração Pública, bem como, propiciando maior segurança técnica 
e jurídica aos partícipes, em consonância com o Parecer do Jurídico nº. 
67/2022-NUJUr/SEac, acostado aos autos.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii, 
c/c art. 13, da lei federal 8.666/93 e da Súmula TcU no 252.
Valor ESTiMado: r$ 17.512,16 (dezessete mil e quinhentos e doze reais 
e dezesseis centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: atividade: 0812815088916; Elemento des-
pesa: 339039 e ação: 275076.
foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-SEac
JUlio alEJaNdro QUEZada JElVES
Secretário adjunto de articulação da cidadania

Protocolo: 781481

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 003/2022-seac
considerando o Parecer do Jurídico nº. 67/2022-NUJUr/SEac, reconheço 
e ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação no 003/2022 – SEAC, 
com fulcro no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, da lei federal 8.666/93 e da 
Súmula TcU no 252, visando à despesa com a contratação de pessoa ju-
rídica para capacitação de servidores desta casa Militar da Governadoria 
do Estado, para o correto entendimento, formalização, celebração, exe-
cução e acompanhamento de processos atinentes a licitação e contratos 
administrativos, de forma a garantir a aplicação da norma, assegurando 
maior eficiência e eficácia à Administração Pública, bem como, propician-
do maior segurança técnica e jurídica aos partícipes, pela empresa orZil 
coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 21.545.863/0001-14, sedia-
do no SrTVS, Q. 701, Bloco o, Sala 601, Ed. Novo centro Multiempresarial, 
conforme documentação anexada aos autos.
Valor ESTiMado: r$ 17.512,16 (dezessete mil e quinhentos e doze reais 
e dezesseis centavos).
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-SEac
JUlio alEJaNdro QUEZada JElVES
Secretário adjunto de articulação da cidadania

Protocolo: 781482

FÉrias
.

Portaria N° 069/2022-GaB/seac
Belém Pa, 04 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 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
5825733-3 cElSo iraN cordoVil ViaNa 14/05/2021 a 13/05/2022 15/05/2022 a 13/06/2022

57191387-2 rodiNilSoN doS SaNToS NoGUEira 
filHo 15/05/2020 a 14/05/2021 23/05/2022 a 21/06/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de abril de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac
*Portaria rePUBLicada Por coNter iNcoNsitÊNcias*

Protocolo: 781269

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 01/2022 seac de 08 de FeVereiro de 2022.
a Secretaria Estratégica de articulação da cidadania (SEac), através de 
seu Secretário, considerando o Edital nº 01/2022, de 08 de fevereiro de 
2022 e alterações posteriores, que trata sobre o PSS nº 01/2022 – SEac/
Pa, para contratação de Servidores Públicos Temporários,

rESolVE:
I – Tornar pública a íntegra do resultado final dos candidatos aprovados ás 
funções de nível fundamental, médio e superior, aplicados os critérios de 
desempate estabelecidos no item 3 do Edital nº 01/2022.
ii - informamos que a convação dos aprovados respeitará a ordem de clas-
sificação e será realizada durante o prazo de validade do PSS, de acordo 
com a conveniência, oportunidade e necessidade de serviço da SEac.
III – As convocações serão devidamente publicadas no Diário Oficial do Es-
tado – doE e no endereço eletrônico www.sipros.com.pa.gov.br, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este processo.
Belém/Pa, 06 de abril de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado de articulação da cidadania

Protocolo: 781229
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

errata
.

errata do aViso de disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica 
- FUNdaÇÃo ParÁPaZ Nº 002/2022, publicada em 05 de abril no 
doe nº 34.921, Protocolo: 78081, pág.06
oNde se LÊ:
daTa da aBErTUra: 06 de abril de 2022.
Leia-se:
daTa da aBErTUra: 08 de abril de 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 781409

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 08/2020 – sePLad
coNtrataNte: secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMi-
NistraÇÃo - sePLad, cNPJ/MF nº. 35.747.782/0001-01
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, cNPJ/Mf nº. 05.059.613/0001-18
oBJETo: prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.126.1508.8238 – Gestão de Tecnologia da in-
formação e comunicação
Natureza de despesa: 33.91.40 – Serviços de Tecnologia da informação e 
comunicação Pessoa Jurídica – oP. intra orçamentária
fonte: 0101002877
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor Mensal: r$ 61.481,95 (sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e 
um reais, e noventa e cinco centavos)
Valor anual: r$ 737.783,40 (setecentos e trinta e sete mil, setecentos e 
oitenta e três reais e quarenta centavos)
daTa da aSSiNaTUra: 05/04/2022
ViGÊNcia: de 06/04/2022 a 05/04/2023
ordENadora: ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo

Protocolo: 781615

diÁria
.

Portaria Nº 285/2022-daF/sePLad, de 05 de aBriL 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. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/334515, 21.03.2022.
r E S o l V E:
i – complementação de diárias concedidas mediante a PorTaria Nº 
265/2022-daf/SEPlad de 23.03.2022 a servidora Thayná Hannecker 
Mesquita dos Santos, id. funcional nº 5950851/2, ocupante do cargo de 
Secretária de Unidade ao município de itaituba, para tanto concedendo 01 
(uma) diária a servidora referente ao dia 24.03.2022.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
aBril dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 781141
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Portaria Nº 286/2022-daF/sePLad, de 05 de saBriL 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. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/388041, 31.03.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Mateus Gemaque Mendes, id. funcional nº 
5946302/1, ocupante do cargo de coordenador de fiscalização, Elielson 
oliveira de Sousa, id. funcional nº 57211573/3, ocupante do cargo de Téc-
nico em Gestão de infraestrutura, a viajarem para Eldorado dos carajás/
Pa no período de 06 a 08.04.2022, para realizarem visita técnica prévia 
de reprogramação de convênio nº 020/2019 no referido município, o qual 
será conduzido pelo servidor Sebastião da Silva corrêa, id. funcional nº 
28509/1, ocupante do cargo de auxiliar de operação e Segurança, todos 
lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, confor-
me solicitações de diárias/.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
aBril dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 781080

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de desaFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
errata da PUBLicaÇÃo Nº 34.894
errata do eXtrato do terMo de desaFetaÇÃo de BeM iMÓVeL, PU-
BLicado No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.894, de 16.03.2022.
oNde se LÊ: localiZado Na TraVESSa frUTUoSo GUiMarÃES, Nº 90.
Leia-se: localiZado Na rUa QUiNZE dE NoVEMBro, Nº 78.

Protocolo: 781479

Portaria Nº 92, de 5 de aBriL de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2275, de 05/04/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 92, de 5 de aBriL de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
dETraN

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

contrato Estimativo
 0661 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

PMPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.179.400,00 1.179.400,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) dETraN
 0661 0,00 0,00 0,00 1.179.400,00 1.179.400,00

SEaP
investimentos 0,00 0,00 0,00 8.829,60 8.829,60

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 8.829,60 8.829,60
dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fdE
inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 1.985.000,00 1.985.000,00

outras despesas

 0101 0,00 0,00 0,00 1.985.000,00 1.985.000,00

NGPMcrEdcid
inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

outras despesas
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fdE
 0301 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

SEdaP
investimentos 0,00 0,00 0,00 172.043,88 172.043,88

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 0,00 0,00 46.180,00 46.180,00
 0306 0,00 0,00 0,00 57.466,06 57.466,06
 7306 0,00 0,00 0,00 68.397,82 68.397,82

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

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

GESTÃo
ProdEPa

investimentos 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
outras despesa de 

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

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

cPH
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.370.246,24 1.370.246,24

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 0,00 1.370.246,24 1.370.246,24

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 25.144.603,98 25.144.603,98

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 24.291.398,79 24.291.398,79

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 853.205,19 853.205,19
PolÍTica Social

fEaS
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 4.538.000,00 4.538.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 0,00 4.538.000,00 4.538.000,00

SEcUlT
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 372.043,88 372.043,88

SEdaP
 0301 0,00 0,00 0,00 246.180,00 246.180,00
 0306 0,00 0,00 0,00 57.466,06 57.466,06

 7306 0,00 0,00 0,00 68.397,82 68.397,82

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 8.829,60 8.829,60
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SEaP
 0101 0,00 0,00 0,00 8.829,60 8.829,60

cultura 0,00 0,00 0,00 5.538.000,00 5.538.000,00
fcP
 0301 0,00 0,00 0,00 4.538.000,00 4.538.000,00

SEcUlT
 0301 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00

fEaS
 0101 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Governança 

Pública 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

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

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 0,00 0,00 26.276.398,79 26.276.398,79

fdE
 0101 0,00 0,00 0,00 1.985.000,00 1.985.000,00

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 24.291.398,79 24.291.398,79

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 1.370.246,24 1.370.246,24

cPH
 0301 0,00 0,00 0,00 1.370.246,24 1.370.246,24

Saúde 0,00 0,00 0,00 853.205,19 853.205,19
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 853.205,19 853.205,19
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 21.179.400,00 21.179.400,00

dETraN
 0661 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

PMPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
dETraN

 0661 0,00 0,00 0,00 1.179.400,00 1.179.400,00
Trabalho, Emprego 

e renda 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

NGPMcrEdcid
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fdE

 0301 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 26.900.228,39 26.900.228,39

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 853.205,19 853.205,19

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 7.304.426,24 7.304.426,24

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 57.466,06 57.466,06

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 21.179.400,00 21.179.400,00

7306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 68.397,82 68.397,82

ToTal 0,00 0,00 0,00 56.363.123,70 56.363.123,70

Portaria Nº 93, de 05/04/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a Modalidade de aplicação no valor de r$ 5.000,00 (cinco Mil 
reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) Unida-
de(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 
de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918704 - SEdaP 0101 334041 5.000,00
ToTal 5.000,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918704 - SEdaP 0101 335041 5.000,00
ToTal 5.000,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 781624

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL Nº 64/2022-sePLad/PcPa, 05 de aBriL de 2022
 HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de 

ForMaÇÃo ProFissioNaL de caNdidatos sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, e em cumprimento de decisões judiciais, TorNaM PÚ-
BLICA a homologação da matrícula no Curso de Formação Profissional dos 
candidatos na condição sub judice, conforme os termos dos Editais nºs 
01/2020 e 62/2022, do concurso Público c-206.
1. da HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa de caNdidatos sUB JUdi-
ce No cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL 
1.1 fica divulgada no aNEXo deste Edital, a relação dos candidatos na 
condição sub judice que tiveram a matrícula homologada no curso de for-
mação Profissional.
2.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de abril de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo 

401 - delegado de Polícia civil (dPc)
NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº

Gustavo lemos rolim 4120004634 0803610-10.2022.8.14.0000
João Sadlowski 4120015593 0803610-10.2022.8.14.0000

itamar aleixo de almeida filho 4120004888 0803610-10.2022.8.14.0000
Breno Henrique alves Batista 4120013338 0803610-10.2022.8.14.0000
fábio daltro do Ó Pitanguy 4120018499 0803610-10.2022.8.14.0000

diego Silva dantas 4120006708 0803610-10.2022.8.14.0000
Bruna Gabrieli Vieira Souza Garioli 4120016356 0803610-10.2022.8.14.0000

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL 

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa 
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras 
PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de 

escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista. 
coNcUrso PÚBLico c – 207 

editaL Nº 59/2022-sePLad/PcPa, 05 de aBriL de 2022 
HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo 

ProFissioNaL de caNdidatos sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, e em cumprimento de decisões judiciais, TorNaM PÚ-
BLICA a homologação da matrícula no Curso de Formação Profissional dos 
candidatos na condição sub judice, conforme os termos dos Editais nºs 
01/2020, 56/2022 e 57/2022, do concurso Público no c-207.
1. da HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa de caNdidatos sUB JUdi-
ce No cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL 
1.1 fica divulgada no aNEXo deste Edital, a relação dos candidatos na 
condição sub judice que tiveram a matrícula homologada no curso de for-
mação Profissional.
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2.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de abril de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo 

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº

Wesley Max da Silva Nobrega 4130012247 0803468-06.2022.8.14.0301
Gabriel coelho da Silva de Sena 4130015772 0864260-27.2021.8.14.0301

Jose ronaldo rodrigues dos Santos Junior 4130114787 0864260-27.2021.8.14.0301

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº

Pedro Marcos dos Santos Neto 4140006043 0803534-83.2022.814.0000
Edson Junior da Silva ribeiro 4140069955 0803534- 83.2022.8.14.0000

Mateus oliveira Trajano Santiago 4140117932 0800133-04.2022.8.14.0121

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL 

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa 
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador 
de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e 

PaPiLoscoPista
coNcUrso PÚBLico c – 207 

editaL Nº 60/2022-sePLad/PcPa, 05 de aBriL de 2022 
coNVocaÇÃo de caNdidatos sUB JUdice Para a 

MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e em 
cumprimento de decisões judiciais, TorNaM PÚBlica a coNVocaÇÃo de 
candidatos na condição sub judice relacionados no anexo deste edital, para 
a Matrícula ao curso de formação dos candidatos do concurso c-207, para 
provimento de cargos de Nível Superior das carreiras Policiais de investi-
gador de Polícia civil, de Escrivão de Polícia civil e Papiloscopista.
1. da eNtreGa dos docUMeNtos NecessÁrios À MatrÍcULa 
do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
1.1 dias: 06 e 07 de abril de 2022.
1.2. Horário: de 07:00h às 13:00h, observado horário oficial de Brasília/DF.
1.3. o candidato convocado para matrícula no curso de formação de Polí-
cia civil deverá entregar os documentos no auditório do instituto de Ensino 
de Segurança do Pará – iESP, onde funciona a academia de Polícia civil do 
Pará - acadEPol, sito na rodovia Br-316, Km 13, S/Nº, centro, Marituba 
– Pará, cEP – 67.105-290.
2. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
2.1. Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os can-
didatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, estiverem 
capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, 
apresentarem documento de identidade original em bom estado de conser-
vação, bem como apresentarem originais e cópia autenticada da seguinte 
documentação:
a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público
b) cédula de identidade; 
c) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação; 
d) cPf/Mf; 
e) PiS/PaSEP (se cadastrado); 
f) comprovante de quitação com o serviço militar; 
g) atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar as 
disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergométrico; 
h) fator rH; 
i) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes; 
j) formulário de matrícula devidamente preenchido;
k) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso.
2.2. após análise da documentação apresentada pelos candidatos, será 
publicada a homologação da matrícula para o curso de formação somente 
daqueles que estiverem com a documentação considerada regular pelo 
presente Edital.
2.3. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o 
curso de formação que deixar de apresentar a documentação exigida no 
período estipulado em Edital ou que apresentá-la de forma irregular; não 
efetivar sua matrícula no período estipulado; desistir expressamente do 
curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao curso de formação 
ou, ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e edilícios.
2.4. o candidato matriculado no curso de formação continuará a ser sub-
metido à investigação criminal e Social, conforme previsto no artigo 48, 
inciso i, “f”, da lei complementar nº 022/94 da Polícia civil do Estado do 
Pará, podendo vir a ser desligado do curso de formação e, consequente-
mente, eliminado do concurso público, se não possuir procedimento irre-
preensível e idoneidade moral inatacável, devidamente comprovado.
2.5. o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato da 
matrícula terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será elimi-
nado do certame.

3.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de abril de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo
caNdidatos sUB JUdice coNVocados Para MatricULa No 
cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº Nota FiNaL 1ª Fase

iuly ribeiro correa 4130048982 0803710-62.2022.8.14.0000 16.00

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº Nota FiNaL 1ª Fase

Wladimir de oliveira Pacheco 4140014471 0805372-43.2022.8.14.0006 14.35

Protocolo: 781620

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL de reiNteGraÇÃo ao certaMe - sUB JUdice
editaL Nº 40/seaP/sePLad, de 05 de aBriL de 2022

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste Edital e demais normas pertinentes, em cumprimento à decisão 
judicial proferida nos autos do Processo n° 0803280-13.2022.8.14.0000 
tornam pública a reintegração da candidata  na condição subjudice, no 
concurso C-208, conforme a seguir especificado:
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 Fica reintegrada no certame a candidata abaixo especificada:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaMÁ

inscrição Nome

61272 HorlEaNE PaUliNa crUZ MaToS

2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo 
de aGeNte PrisioNaL

 coNcUrso PÚBLico c – 199
editaL Nº 114/2022 – sePLad/seaP, 05 de aBriL de 2022

 resULtado da etaPa de iNVestiGaÇÃo de aNtecedeNtes 
Pessoais - sUB JUdice

a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad e a 
Secretaria de administração Penitenciária – SEaP, no uso das atribuições 
legais, em cumprimento à decisão proferida nos autos do Mandado de Se-
gurança nº 0802340-23.2019.8.14.0301, tornam público o rESUlTado da 
ETaPa dE iNVESTiGaÇÃo dE aNTEcEdENTES PESSoaiS do caNdidaTo 
aBaiXo ESPEcÍficado, conforme segue:

NoMe iNscriÇÃo carGo resULtado

HalaN PErEira dE SoUZa – Sub 
judice  5030010557 aGENTE PriSioNal - caraJáS rEcoMENdado

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias.
Belém, 05 de abril de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária 
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria (seaP)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de aGeNte 

PrisioNaL
coNcUrso PÚBLico c – 199

editaL Nº 115/2022 – sePLad/seaP,05 de aBriL de 2022
 resULtado FiNaL da 1ª Fase – caNdidato sUB JUdice

a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad e a 
Secretaria de administração Penitenciária – SEaP, no uso das atribuições 
legais, em atenção à decisão proferida nos autos do Mandado de Seguran-
ça nº 0802340-23.2019.8.14.0301, tornam público o rESUlTado fiNal 
da 1ª ETaPa do concurso público para provimento de cargo de agente 
prisional, conforme segue:
1. carGo: aGeNte PrisioNaL
reGiÃo: caraJÁs – MascULiNo

iNscriÇÃo NoMe reGiÃo Nota

5030010557 HalaN PErEira dE SoUZa -SUB JUDICE caraJáS 12,38

2. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 781621

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

errata
.

errata da Matéria de protocolo 772199, publicada no doe Nº 34.894 
(paginas. 24 e 25) de 16/03/2022.
onde se lê: “Termo aditivo: 002/2022/ioE”; Leia-se: “Termo aditivo: 
003/2022/ioE”.
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 781449
errata da Matéria de protocolo 771076, publicada no doe Nº 34.893 
(pag. 11) de 15/03/2022.
onde se lê: “Valor: r$ 145.00,000 (cento e quarenta e cinco mil)”; 
Leia-se: “Valor: r$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)”
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 781610

FÉrias
.

Portaria N° 058 de 05 aBriL 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 02.05.2022 a 31.05.2022, com retorno as suas 
atividades no dia 01.06.2022.

NoMe MatrÍcULa PerÍodo aQUisitiVo
carla adriaNa diNElli dE aQUiNo 5946149/2 2021/2022

clEoNicE SEVEriNo MarQUES 3151549/1 2021/2022
EdEValdo SalES da SilVa 3151581/1 2021/2022
KlEofaS do Socorro diaS 5746833/2 2021/2022
SaMUEl doS SaNToS raMoS 3150470/1 2021/2022

VicTor aBraHaM coSTa BENiTEZ 57231235/2 2021/2022

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

Protocolo: 781378

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 043 de 01 de abril de 2022
dESiGNar, a servidora Maria JoSÉ MoUra da SilVa WaUGHaN, matrí-
cula nº 3156168/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
responder pela agência Municipal do iaSEP/Santa izabel/Pa, código GEP-
daS-011.2, por ocasião das férias do titular, TiaGo MESSiaS cardoSo 

BaTiSTa, matricula nº 5954442/2, no período de 01/04 a 30/04/2022.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de abril de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 781455

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. Nº 2022/123534
Termo aditivo:4 º
data da assinatura:05/04/2022
Justificativa: EXTENSÃO DE SERVIÇOS .
contrato:33
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: c.d.i cENTro dE diaGNoSTico iNTEGrado lTda
cNPJ nº. 12.662.333/0001-65
Endereço: rua dois de Junho Nº.650, Bairro aguas Brancas- aNaNiN-
dEUa/Pa, cEP:67.033-125
ordenador:BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 781160

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 042 de 31 de março de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor carGo Matrícula  lotação
Maria de Nazare Souza Sodre  assistente administrativo 3157113/1 ca-
panema/Pa
recurso(s):
Programa de Trabalho  fonte do recurso Natureza da despesa  Valor
08122129783380000  0261000000  339030  420,00
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 781430

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 041 de 31 de março de 2022
coNcEdEr, 1/2(meia) diária aos servidores, olaVo cÂMara dE oli-
VEira JÚNior, matrícula nº 3154815/1, ocupante do cargo de Procura-
dor autárquico, e, afoNSo EMaNUEl da SilVa MoNTEiro, matrícula nº 
6120024/1, ocupante do cargo de Motorista, com base na lei Nº 5.810 de 
24/01/94, art. 127 inciso iii, face as despesas com alimentação no muni-
cípio de Santa izabel/Pa, tendo em vista, a audiência na Vara do Trabalho 
de Santa izabel, referente ao Processo nº 0000207-63.2021.5.08.0115, 
no dia 20/04/2022.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 20 de abril de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 781415

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 216 de 05 de aBriL 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 o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; ordem 
de Serviço nº 001/2018 - iGEPrEV/Pa; Portaria 136/2020, de 09/06/2020, 
republicada no doE nº 34.468, de 22/01/2021 e a Portaria n° 088/2021, 
de 21/06/2021, publicada no doE nº 34.618, de 22/06/2021;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 88313 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico n° 2022/ 6255 (PaE), de 19/01/2022.
rESolVE:
i- forMaliZar a concessão à servidora fernanda dionne camarão Martins 
cardoso, matrícula n° 54193938 /1, ocupante do cargo de Técnico de ad-
ministração e finanças, de 07 (sete) dias de afastamento para Tratamento 
de Saúde, no período de 16/01/2022 a 22/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 780997

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 210 de 04 de aBriL 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.
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coNSidEraNdo, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/395660 
(PaE), de 01/04/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a designação da servidora Maira Silva Tupinambá, matrí-
cula nº 57175932/2, ocupante do cargo assistente administrativo, lotada 
na Procuradoria Jurídica, para responder pela Gerência - (daS.3), duran-
te impedimento do titular, nos períodos de 16/02/2022 a 25/02/2022 e 
03/03/2022 a 01/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 781211

errata
.

errata
errata da HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 27/2021 - 
iGePreV – Publicado no doe Nº 34.862 de 10 de fevereiro de 2022.
onde se lê: Belém (Pa), 10 de fevereiro de 2021.
Leia-se: Belém (Pa), 10 de janeiro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 780967

diÁria
.

Portaria Nº 220 de 05 de aBriL 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 2022/388441 
(PaE), de 31/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Keytson deny Gomes Portugal, matrícula nº 
5929454/3, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Tecnolo-
gia da informação, a viajar ao município de Santarém/Pa, no período de 
08/04/2022 a 15/04/2022, a fim de realizar a instalação da infraestrutura 
de Ti, montagem e teste de rede do polo do iGEPrEV no referido muni-
cípio.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 07 e ½ (sete e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 781494
Portaria Nº 221 de 05 de aBriL de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/409708 (PaE), de 05/04/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar 
a cidade de Brasília/DF, no dia 08/04/2022, a fim de participar de reunião 
com o Banco BTG Pactual, para tratativas inerentes à assuntos de interesse 
deste órgão.
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, 05 de abril de 2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 781606
Portaria Nº 214 de 04 de aBriL 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 2022/384129 
(PaE), de 31/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
regional, a viajar ao município de castanhal/Pa, nos dias 03/05/2022, 
04/05/2022 e 05/05/2022, a fim de realizar visitas técnicas no polo do 
iGEPrEV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
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 abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
republicada por ter saído com incorreções no doe nº 34.921, de 
05/04/2022.

Protocolo: 781530

FÉrias
.

Portaria Nº 217 de 05 de aBriL 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.
rESolVE:
i - coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores 
abaixo relacionados:

NoMe MatrÍcULa LotaÇÃo PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo
de GoZo

Enilson rocha Pereira 5948931/1 coordenadoria de con-
cessão de Benefícios 07/05/2020 a 06/05/2021 09/05/2022 a 

07/06/2022

Katia Silva Vilela 5948964/1 coordenadoria de ca-
dastro e Habilitação

07/05/2021 a 06/05/2022
 

16/05/2022 a 
30/05/2022

26/12/2022 a 
09/01/2023

louise Brandao duraes 5948879/1 coordenadoria de ca-
dastro e Habilitação 07/05/2020 a 06/05/2021 09/05/2022 a 

07/06/2022

luisa Porto da Silva de 
oliveira 5889141/3 coordenadoria de ca-

dastro e Habilitação 07/05/2019 a 06/05/2020

23/05/2022 a 
06/06/2022
16/11/2022

a 30/11/2022

luzia da Poça Sousa
 5948376/1 Núcleo de assistência 

Psicossocial 07/05/2021 a 06/05/2022

09/05/2022 a 
23/05/2022

14/10/2022 a 
28/10/2022

Marco antônio Martins 55589560/1 coordenadoria de Técno-
logia da informação 06/07/2020 a 05/07/2021

02/05/2022 a 
16/05/2022

16/06/2022 a 
30/06/2022

Maria do Socorro antony 
cunha Vittone 28649/1 coordenadoria de orça-

mento e finanças 05/07/2019 a 04/07/2020 02/05/2022 a 
31/05/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 781215

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 1624 de 05 de aBriL de 2022
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPo-
SENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao TcE 
No ProTocolo 511918/2017-TcE; ProcESSo Nº 2022/215805-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202200549/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
3670 de 20/09/2012.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 3670 de 20 de setembro de 2012, que apo-
sentou JoSÉ Haroldo BaÍa dE oliVEira, Mat. 406473/1, no cargo de 
Professor classe ii, Nível K, lotado na Secretaria de Estado de Educa-
ção- SEdUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 
60% para 50%, e a sua fundamentação legal, passando a constar: art. 6°, 
incisos i, ii, iii e iV da Ec 41/2003, combinando com o art. 40, § 5°, da 
constituição federal, combinado com o art. 2° e art. 5°da Ec 47/2005 e 
o art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei complementar n°. 39/02, com as 
alterações introduzidas pela lei complementar n°. 49/05; art. 37,§ 2°da 
lei 5.351/86 c/c V. acórdão n°. 16.985/89 do TcE; art. 32, caput da lei n° 
7.442/10 cumulado com o art. 35, caput da lei n° 5.351/86; art. 31, iii 
da lei n° 7.442/10; art. 140, iii da lei n° 5.810/94, art. 131, § 1°, inciso 
X, da lei n° 5.810/94, recebendo os proventos mensais de r$ 11.293,97 
(onze mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), 
conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base 3.094,74
aulas Suplementares – 132h 2.042,53

Gratificação de Magistério Vantagem Pessoal 366,45
Gratificação de Titularidade – 10% 309,47

Gratificação pela Escolaridade – 80% 2.723,37
adicional de Tempo de Serviço – 50% 2.757,41

Proventos Mensais 11.293,97

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/11/2012, data do início dos 
efeitos da Portaria aP nº. 3670/2012.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 781123
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Portaria Nº 218 de 05 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 13/2022 – Sci/iGEPrEV e 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/262466 (PaE), de 07/03/2022, 
que trata da constituição da comissão interna para Monitorar a Manutenção 
dos requisitos de Certificação Institucional no âmbito do Programa Pró-Gestão 
rPPS e implementar os procedimentos necessários à respectiva progressão.
rESolVE:
i - coNstitUir a comissão de Monitoramento da Manutenção dos 
Requisitos de Certificação Institucional do Programa Pró-Gestão 
rPPs no âmbito do iGePreV, sob a presidência do primeiro:
1. ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva, matrícula n.º 
5945964/2, ocupante do cargo de Presidente;
1. ana rita dopazo antonio José lourenço, matrícula n.º 5760429/4, ocu-
pante do cargo de Procurador/Procuradora-chefe - ProJUr;
1. franklin José Neves contente, matrícula n.º 5947025/2, ocupante do 
cargo de diretor de administração e finanças - dafiN;
1. camila Busarello, matrícula n.º 55587635/2, ocupante do cargo de Pro-
curador/diretora de Previdência - diPrE;
1. Thanyele de Mesquita faria, matrícula n.º 5962960/1, ocupante do car-
go de coordenadora de administração e Serviços;
1. Tereza cristina Pinto lobato, matrícula n.º 5899045/2, ocupante do car-
go de assessor;
1. leonardo do Nascimento lima, matrícula n.º 5894233/9, ocupante da 
função de Técnico de administração e finanças;
1. Keytson deny Gomes Portugal, matrícula n.º 5929454/3, ocupante do 
cargo de coordenador de Tecnologia da informação-cTiN;
ii – desiGNar os servidores a seguir listados como membros de 
apoio representando suas respectivas áreas de atuação:
1. área administrativa:
• Alessandra Miranda de Macêdo Martins, matrícula n.º 57175740/1, ocu-
pante do cargo de Técnico de administração e finanças/chefe de Gabinete;
• Alexandre de Almeida Leal, matrícula n.º 54193916/1, ocupante do cargo 
de Técnico de administração e finanças;
• Marcelo Barbosa Rodrigues, matrícula n.º 5905513/7, ocupante do cargo 
de coordenador de arrecadação e fiscalização;
• Diogo Pereira de Santana, matrícula n.º 5921431/2, ocupante do cargo 
de Técnico de administração e finanças;
1. área de atendimento:
• Renata de Oliveira Brandão, matrícula n.º 5892414/6, ocupante do cargo 
de coordenador de Núcleo regional;
• Juliana Bezerra Galvão Cavalcante de Souza, matrícula n.º 57217631/2, 
ocupante do cargo Técnico Previdenciário B;
1. área atuarial:
• Utan Dias de Lima, matrícula n.º 54195654/1, ocupante do cargo de 
Técnico em Estatística e atuária;
• Elvira Carolina Scapin Martins, matrícula n.º 5948311/1, ocupante do 
cargo de analista de investimentos;
1. área de Benefícios:
• Lorena Alice Cezar da Cruz Oliveira, matrícula n.º 5948960/1, ocupante 
do cargo de Técnico Previdenciário a/coordenador de concessão de Be-
nefícios;
• Cláudia Helena Veiga Figueiredo da Silva, matrícula n.º 5948962/1, ocu-
pante do cargo de Técnico Previdenciário a;
1. área de compensação Previdenciária:
• Paulo Antônio Martins Pereira Barros, matrícula n.º 5888074/5, ocupante 
da função de Técnico de administração e finanças;
• Elder Luz dos Santos, matrícula n.º 5932112/3, ocupante da função de 
Técnico Previdenciário a;
1. área financeira:
• William Anjos Rabelo, matrícula n.º 55589095/1, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a;
• Danilo Aragão de Aragão, matrícula n.º 5900901/4, ocupante do cargo de 
Técnico de administração e finanças;
1. área de investimento:
• Silvina Kelly Gomes da Silva, matrícula n.º 54193919/1, ocupante do 
cargo de analista de investimentos/coordenadora do Núcleo Gestor de 
investimento;
• Henrique Pereira Mascarenhas, matrícula n.º 5948304/1, ocupante do 
cargo de analista de investimentos;
1. área Jurídica:
• Adriana Moreira Rocha Bohadana, matrícula n.º 57175199/1, ocupante 
do cargo de Procurador;
• Milene Cardoso Ferreira, matrícula n.º 57217411/1, ocupante do cargo 
de Procurador/coordenadora do consultivo;
1. área de Tecnologia:
• Camila Marinho Almeida Costa, matrícula n.º 54195652/1, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão de informática;
1. área de controle interno:
• Gleidson dos Santos Rodrigues, matrícula n.º 5946181/3, ocupante do 
cargo de coordenador do Núcleo de controle interno;
• Gessiane da Silva Paulino, matrícula n.º 5963018/1, ocupante da função 
de Técnico Previdenciário a.
iii – reVoGar a Portaria Nº 343/2020, de 08/10/2020, publicada 
no doe nº 34.368, de 09/10/2020, que constituiu comissão para 
Implantação do Pró-Gestão RPPS, bem como suas alterações.
iV – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no di-
ário Oficial do Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 781253

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 028/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo 
iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2022/406219 2010/527840 aMÉlia doS SaNToS BEZErra

2 2022/405711 2020/505710 HEroN VicTor coNcEiÇÃo dE araÚJo alMEida HENriQUE aN-
THoNY coNcEiÇÃo dE araÚJo alMEida

3 2022/405711 2020/51396 dENiS clEY BraGa GoNÇalVES
4 2022/407523 2015/505153 ailToN PiNTo MarTiNS
5 2022/407523 2015/519384 MiGUEl BarBoSa SilVa filHo
6 2022/407523 2013/522741 Maria fraNcilENE dE SoUSa
7 2022/407769 2017/500332 lEila cáTia coSTa fariaS
8 2022/407769 2017/514563 Maria raiMUNda dE SoUZa QUarESMa
9 2022/407769 2017/533422 NaZarÉ do Socorro da SilVa cardoSo
10 2022/409765 2020/502960 lUciValdo PEdro dE aNdradE
11 2022/409941 2015/509369 daViNa fariaS dE araÚJo SETUBal
12 2022/409941 2015/509370 STEla diaS BarroSo
13 2022/410108 2021/013916 fElicia PoNTES dE oliVEira
14 2022/410108 2021/014869 TErEZiNHa dE oliVEira caValcaNTE
15 2022/410108 2021/014936 raiMUNda dE NaZarÉ carValHo rodriGUES
16 2022/410108 2021/015065 aNa Maria MElo da cUNHa
17 2022/410108 2021/015159 EVaNilda da GraÇa da SilVa E SilVa
18 2022/410108 2021/015376 Maria daS GraÇaS aBrEU MarQUES
19 2022/410263 2017/500150 rUTE Maria colarES raMoS
20 2022/410263 2017/500252 Maria do carMo ViEra dE fraNÇa
21 2022/410263 2017/511860 JoÃo BaTiSTa PENaforT da SilVa
22 2022/410263 2017/513094 HElENa do Socorro loPES da SilVa
23 2022/410263 2017/523495 rEGiNa lÚcia da foNSEca SaNa BrÍGida
24 2022/410263 2017/537139 Maria criSTiNa dE SoUZa liMa
25 2022/410469 2015/513595 riValdo dE oliVEira SilVa
26 2022/410604 2017/512740 iraNdiNa doS SaNToS BarroS
27 2022/410604 2017/522040 roSÂNGEla BraNdÃo MoNTEiro
28 2022/410604 2017/533965 aladiM GoMES laMEira
29 2022/410604 2017/536125 alcEBiadES craVEiro

Belém, 05 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 781559
eXtrato de distrato de coNtrato
contrato administrativo: 35/2020
ata de registro de Preços n 02/2020 – Presencial SrP N 02/2020 – corEN/Pa
data da assinatura: 18/02/2022
Processo: 2020/778114
objeto: o presente termo tem por objeto o distrato do contrato adminis-
trativo n 035/2020.
contratado: Empresa MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS, com sede 
na Travessa dr. Enéas Pinheiro, 2462, térreo, Marco, Belém-Pa, 66095-
015, neste ato representada por sua representante legal, PaTricia MaS-
loVa doS SaNToS MorEira GodoY.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 780972
eXtrato de distrato de coNtrato
contrato administrativo: 010/2021
Pregão Eletrônico nº 002/2021
data da assinatura: 09/02/2022
Processo: 2021/89015
objeto: o presente termo tem por objeto o distrato do contrato adminis-
trativo nº 010/2021.
contratado: cdM1 MEdiciNa diaGNoSTica EirEli, com sede na TV. Ba-
rão do Triunfo nº 3540, Edifício Infinity Coroporate sala 103, CEP: 66095-
050, representada neste ato por PaUlo GilBErTo SilVa ToBiaS.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 780975



diário oficial Nº 34.923   21Quarta-feira, 06 DE ABRIL DE 2022

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/170839. 
Pelo presente edital NoTificaMoS a senhora Maria da PENHa alVES 
BarBoSa cUNHa, Matrícula nº 785083/2, aposentada no cargo de Pro-
fessor classe Especial i, Nível c, na Secretaria Estado de Educação - SE-
dUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício n° 
202200331/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu processo de inati-
vação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência 
acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o 
percentual do adicional por Tempo de Serviço, de 55% (cinquenta e cinco 
por cento) para 50% (cinquenta por cento), tendo em vista que foi equivo-
cadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data 
de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 02/11/2011. Prazo 
para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a 
contar desta publicação.
Belém, 05 de abril de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 780982

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 078 de 28 de Março de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlicado 
ESTado do 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 a lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações 
posteriores para licitações e contratos na administração Pública e conforme o 
disposto na lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e na lei Estadual 
6774, de 16 de agosto de 2002, e no decreto Estadual 534/2020; e,
coNSidEraNdo o teor nos autos 2022/349289,
rESolVE:
i - dESiGNar, pelo período de 01 (um) ano, a contar de 28/03/2022, os 
servidores abaixo relacionados, para atuarem como Homologador, Gestor de 
atas, Pregoeiro e Membros da Equipe de apoio, junto a Escola de Governança 
Pública do Estado do Pará, nos Sistemas de compras Governamentais–com-
prasnet, em Pregões Eletrônicos que vierem a ser utilizados pelo Estado.

dadoS do SErVidor PErfil
Elisangela Mara da Silva Jorge

cPf: 613.853.362-34
Matrícula: 57218659/3

Email: Elisangela.jorge2018@gmail.com

Homologadora/Gestor de ata/
consulta

Paula adriane da Silva costa
cPf: 879.867.102-258
Matrícula: 5890358/3

Email: egpa.compras@gmail.com

Pregoeira/Gestora de ata

rubens rafael Martins Paixão
cPf: 019.854.362-05
Matrícula: 5946437/1

Email: rafaelpaixao.x@gmail.com

Gestor de ata e Equipe de apoio

Vera lúcia Santos Bessa
cPf: 081.560.262-68
Matrícula: 5076072/1

Email: vera.bessa@old.egpa.pa.gov.br

Equipe de apoio

Heleno Moreira de Paula
cPf: 319.357.452-04

Matrícula: 54197036/1
E-mail:município1.egpa@gmail.com

Gestor de ata e Equipe de apoio

ii - revogam-se as disposições em contrário
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina

Protocolo: 781580

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa - caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002124, de 04 de abril 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: aNdrEa SoarES PEiXoTo.
cPf: 381.029.272-91.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f36K8044720.

Portaria Nº 2022330002127, de 04 de abril 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: aNToNio BaSToS liMa filHo.
cPf: 329.140.162-04.
Marca/ModElo: NiSSaN/froNTiEr lE 4X4.
cHaSSi: 94dVdUd40dJ363020.
Portaria Nº 2022330002126, de 04 de abril 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: BrUNo caiQUE doS SaNToS cardoSo.
cPf: 050.346.822-30.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4MT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG344763.
Portaria Nº 2022330002133, de 04 de abril 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: carloS EdUardo corrEa da SilVa.
cPf: 621.415.892-15.
Marca/ModElo: MMc/PaJEro daKar d.
cHaSSi: 93XJrKH8WccB03277.
Portaria Nº 2022330002134, de 04 de abril 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: dioGo dE oliVEira liMa.
cPf: 037.731.102-27.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0lG224087.
Portaria Nº 2022330002125, de 04 de abril 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: EdiBErTo MaSaHarU KiSHi.
cPf: 049.740.422-20.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX cdSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3cd5G1566275.
Portaria Nº 2022330002131, de 04 de abril 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: laiS araUJo cESar.
cPf: 947.227.222-34.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0NB108118.
Portaria Nº 2022330002129, de 04 de abril de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MaNoEl fErNaNdo coSTa.
cPf: 001.596.032-34.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10MT HB.
cHaSSi: 9BGEa48a0lG255406.
Portaria Nº 2022330002132, de 04 de abril de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria do Socorro caMPoS MoUra.
cPf: 823.915.992-34.
Marca/ModElo: VW/UP MoVE Sa.
cHaSSi: 9BWaG4129GT509347.
Portaria Nº 2022330002123, de 04 de abril 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: SHEYla MUNiZ fUrTado.
cPf: 227.884.762-72.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK255394.
Portaria Nº 2022330002130, de 04 de abril 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: SiMao PaUlo SoUSa da SilVEira.
cPf: 844.515.302-10.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK236043.
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Portaria Nº 2022330002128, de 04 de abril 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: TaNia Maria MarQUES.
cPf: 463.905.293-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla XEi20flEX.
cHaSSi: 9BrBd3HE3K0388707.

Protocolo: 781257
Portaria Nº 633 de 04 de aBriL de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes 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: JorGE aUGUSTo cESar MENdES, 
assistente de infraestrutura, Matricula funcional nº 57230166/1 e 
EliZaNEidE dE SoUZa loPES, Gerente fazendária, Matricula funcional 
nº 57173512/1, ambos lotados na cGal, para atuarem respectivamente 
como fiscal Titular e fiscal Substituto, do 7 Tac ao coNTraTo N° 
008/2020/SEFA, firmado entre a SEFA e C & S VIGILÂNCIA  E SEGURANÇA 
PaTriMoNial EirEli.
art.  2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 781090
Portaria Nº 643 de 05 de aBriL de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 370 de 24/02/2022, publicada no doE nº 
34.879 de 03/03/2022, o período de gozo de férias regulamentares da 
servidora SoNia Maria calicE aUad, i. f. nº 5899185/2,Gerente 
fazendário, lotada na cGPE/dad, do período de 18/04/2022 a 29/04/2022 
para o período de 18/04/2022 a 02/05/2022, referente ao exercício de 
19/12/2020 a 18/12/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 781575

errata
.

errata
Diário Oficial nº 34.921 de 04/04/2022
onde se le: admissão de servidor
Leia-se : instrução Normativa nº 004.de 04.04.2022

Protocolo: 781093
GaBiNete do secretario

errata
onde se lê: admissão de servidor
leia-se: instrução Normativa N° 004.
a instrução Normativa n.º 004, de 04 de abril de 2022, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.921,
de 05 de abril de 2022, pág. 13,
art. 2º [...]
onde se lê: “• 1º O beneficiário [...]” leia-se: “§ 1º O beneficiário [...]”
onde se lê: “• 2º É vedada [...]” leia-se: “§ 2º É vedada [...]”
art. 3º
[.....]
onde se lê: “• 1º Compete [...]” leia-se: “§ 1º compete [...]”
onde se lê: “• 2º Para [...]” leia-se: “§ 2º Para [...]”
onde se lê: “• 3º Para efeito [...]” leia-se: “§ 3º Para efeito [...]”
art. 4º
i - [.....]
onde se lê: “1. a) para [...]” leia-se “ a) para [...]”
onde se lê: “2. b) para [...]” leia-se: “b) para [...]”
onde se lê: “3. c) para [...]” leia-se: ”c) para [...]”
onde se lê: “4. d) mediante [...]” leia-se: ”d) para [...]”
art. 5º:
onde se lê: “• 1º Na transferência [...]” leia-se: “§ 1º Na transferência [...]”
onde se lê: “• 2º A transferência [...]” leia-se: “§ 2º a transferência [...]”
onde se lê: “• 3º Para [...]” leia-se: “§ 3º Para [...]”
onde se lê: “• 4º Deve[...]” leia-se: “§ 4º deve [...]”
onde se lê: “• 5º A nota fiscal[...]” leia-se: “§ 5º A nota fiscal [...]”
i - [..]:
onde se lê: “1. a) no registro [...]” leia-se “a) no registro [...]”
onde se lê: “2. b) o registro [...]” leia-se “b) o registro [...]”
onde se lê: “3. c) o registro [...]” leia-se “c) o registro [...]”
ii – [...]
onde se lê: “1. a) no registro [...]” leia-se “a) no registro [...]”
onde se lê: “2. b) o registro [...]” leia-se “b) no registro [...]”
onde se lê: “3. c) o registro [...]” leia-se “c) no registro [...]”
art. 7º
i – [...]
onde se lê: “1. a) como [...]” leia-se “a) como [...]”
onde se lê: “2. b) no campo [...]” leia-se “b) no campo [...]”
onde se lê: “3. c) no local [...]” leia-se “c) no local [...]”
onde se lê: “4. d) nos demais [...]” leia-se “d) nos demais [...]”
onde se lê: “5. e) como natureza [...]” leia-se “e) como natureza [...]”
onde se lê: “6. f) no campo [...]” leia-se “f) no campo [...]”
onde se lê: “7. g) no campo[...]” leia-se “g) no campo[...]”
onde se lê: “8. h) no campo [...]” leia-se “h) no campo [...]”
onde se lê: “9. i) no campo [...]” leia-se “i) no campo [...]”
onde se lê: “10. j) a situação [...]” leia-se “j) a situação [...]”

onde se lê: “11. k) no campo [...]” leia-se “k) no campo [...]”
ii – [...]
onde se lê: “1. a) dos cartão [...]” leia-se “a) dos cartão [...]”
onde se lê: “2. b) do daNfE [...]” leia-se “b) do daNfE [...]”
onde se lê: “• 1º A nota fiscal [...]” leia-se “§ 1º A nota fiscal [...]”
[...]
onde se lê: “• 2º Compete [...]” leia-se “§ 2º compete [...]”

Protocolo: 781549

.

.

coNtrato
.

coNtrato:012/2022/seFa.
objeto: prestação do serviço 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 veículos automotores e 
equipamentos integrantes da frota da coNTraTaNTE, com utilização de 
cartão magnético, PElo MENor PrEÇo, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo de referência 
anexo ao Edital do Pregão Eletrônico SrP nº 24/2021 - SEPlad
Valor anual Estimado: r$ 1.326.210,00
data da assinatura: 29/03/2022
Vigência: 30/03/2022 a 29/03/2023
recursos orçamentários:funcional Programática/ atividade: 17101.04. 
122.1297.8338Natureza da despesa:V33.90.30 – Material de consumo.
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
Valor Mensal Estimado: r$ 110.517,50
Valor anual Estimado: r$ 1.326.210,00
contratada:TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a,cNPJ:03.506.307/0001–57.
Endereço:rua Machado de assis, nº 50 Edif 2, Bairro Santa lucia, 
Município: campo Bom Estado: rio Grande do Sul cEP: 93.700–000
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo

Protocolo: 781544
coNtrato:011/2022/seFa.
objeto: objeto a contratação de pessoa jurídica especializada no 
fornecimento de aparelhos de ar condicionado, juntamente com a 
instalação, nos municípios de Belém e ananindeua
Valor Total: r$470.728,00 (Quatrocentos e setenta reais e setecentos e 
vinte e oito reais)
data da assinatura: 04/04/2022
Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023
recursos orçamentários:funcional Programática/ atividade: 170106. 
04. 123.1508.8251.Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e 
Materiais Permanente /33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. fonte de recursos: 0176 – fiPaT
Valor: r$470.728,00 (Quatrocentos e setenta reais e setecentos e vinte e 
oito reais)
contratada:r. fiGUEirÓ PErEira & cia lTda - EPP,cNPJ:09.241.070/0001- 06
Endereço:rua Professor Nelson ribeiro – nº 51 – 
Bairro: Telégrafo.cEP:66.050-420
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo

Protocolo: 781546

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
contrato: 036/2019/SEfa.
data da assinatura: 04/04/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 36/2019/SEfa, 
que trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: o 
reajuste do valor mensal do contrato, passando de r$ 8.750,00 (oito 
mil setecentos e cinquenta reais) para r$ 9.830,97 (nove mil oitocentos 
e trinta reais e noventa e sete centavos), a inserção da cláusula de 
reajuste. o pagamento do retroativo no valor de r$ 7.766,02 (sete mil 
setecentos e sessenta e seus reais e dois  centavos).
Órgão: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa Unidade 
Gestora: 170107 – Para GoV. ProfiSco ii
função: 04 – administração Sub-função: 123 – administração financeira 
Programa: 1508 –Governança Pública
Atividade: 8873 – Transparência, cidadania e conformidade fiscal 
aperfeiçoada
Natureza da despesa:33.90.36 –outros Serviços de Terceiros Pessoa 
física
Valor retroativo: r$ 7.766,02
Valor mensal: r$ 9.830,97
Valor anual: 117.971,64
fonte de recursos: 0131/0331 - operações de crédito Externas/BaNco 
iNTEraMEricaNo dE dESENVolViMENTo - Bid
contratado: MaNoEl dE MoraES NUNES, brasileiro, casado, Bacharel 
em administração, carteira de identidade (rG) no 1.304.733, cPf/Mf no 
109.048.912-91, residente e domiciliado av. rodolfo chermont, 632. Ed. 
iguaba, apto 201, Bairro Marambaia, cEP 66.615-170.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 781542
termo aditivo: 3º
contrato: 035/2019/SEfa.
data da assinatura: 05/04/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 35/2019/SEfa, que trata 
da contratação de consultor individual, tem por objeto: o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 8.750,00 (oito mil setecentos 
e cinquenta reais) para r$ 9.830,97 (nove mil, oitocentos e trinta reais e 
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noventa e sete centavos).a inserção da cláusula de reajuste. o pagamento 
da diferença referente ao período entre setembro/2020 a março/2022do 
no valor de r$ 7.766,02 (sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e 
dois centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251. Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda -
SEfa Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii função: 04 - 
administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Valor retroativo: r$ 7.766,02
Valor mensal: r$ 9.830,97
 Valor anual: r$ 117.971,64
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas
contratado: JUlYaNa dE SoUZa PaES, brasileira, solteira, Bacharel em 
ciências contábeis, carteira de identidade (rG) no 4350637 Pc/Pa, cPf/
Mf no 805.879.842-87, residente e domiciliado conjunto cidade Nova 5 
WE 34, Nº 461, Bairro coqueiro, cEP 67.133-170.
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 781537

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº637, 05 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/386414-rESolVE:
coNcEdEr a servidora iVETE GoNÇalVES dE araÚJo,cargo assistente 
administrativo, Matricula nº 3252140/1, portador do cPf nº 208.162.862-
72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00(Quatro Mil reais), 
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00(Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aBril do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento a prestação de contas deverá 
ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº636, 05 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/386976-rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS,cargo digita-
dor, Matricula nº 5118670-1, portador do cPf nº 236733202-97, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.000,00(quatro mil reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.000,00(três mil reais)
33.90.39-o.S.T.P.JUrÍdica: 1.000,00(mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia(UEcoMT’S Mandi, Barreira do campo, Bela Vista e Pontão), não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de aBril 
do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a 
contar da data do recebimento a prestação de contas deverá ser até o 5º 
(quinto) dia útil após o período de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 781130
Portaria Nº640, 05 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021e, considerando o processo nº 2022382797-rESolVE:
coNcEdEr a servidora clEoNicE carValHo dE SoUZa VENÂNcio, cargo 
assistente administrativo, Matricula nº5138612/1, portadora do cPf nº 
131.199.582-04, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil 
e Setecentos Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1080,00 (Mil e oitenta reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroSPESSoa JUrÍdica: 620,00 
(Seiscentos e Vinte reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-alTa-
Mira, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de aBril do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento a prestação de contas deverá ser até 
o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício
Portaria Nº641, 05 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 

01/02/2021 e,considerando ainda o processo nº 2022/388917-rESolVE:
coNcEdEr o servidor lUiZ coNZaGa liMa MiraNda, cargo Supervisor, 
matricula nº051391701 , portadora do cPf nº28290356234 Suprimento 
de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-Ba-
SE caNdirU, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de aBril do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento a prestação de contas deverá 
ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação 
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício
Portaria Nº642,05 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/369357-rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciMErE TEiXEira da SilVa MEllo, cargo 
assistente administrativo, Matricula nº3250288/1, portadora do cPf nº 
260.408.752.91, Suprimento de fundos no valor total de r$1.500,00 (mil 
e quinhentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária 33.90.30 - MaTErial 
dE coNSUMo: 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-BE-
lÉM, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de abril do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em Exercício

Protocolo: 781404

.

.

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 N.º de 634 de 05 de abril de 2022. autorizar o pagamen-
to de 7 e 1/2  diárias ao servido carloS EdUardo BENicio alVES, nº 
0596442401, SEcrETario dE GaBiNETE-daS1, cÉlUla dE GESTÃo dE 
rEcUrSoS MaTEriaiS, realizar vistoria de infra estrutura das Unidades 
de fronteira, no período de 05.04.2022 à 12.04.2022, no trecho Belém - 
Palmas ( To) - Barreira do campo - Bela Vista - Pontão - conceição do 
araguaia - Belém.
Portaria Nº 635 de 05 de abril de 2022 autorizar 5 e 1/2  diárias a 
servidora iVETE GoNcalVES dE araUJo, nº 0325214001, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
do  araGUaia, objetivo de proceder visita tecnica e acompanhar os En-
genheiros da Sefa  nas UEcoMT´S BarrEira do caMPo/ BElla ViSTa 
E SÃo JoSE PoNTÃo, no período de 05.04.2022 à 10.04.2022, no trecho 
conceição do araguaia - Barreira do campo - Bela Vista - São Jose Pontão 
- conceição do araguaia..
Portaria Nº 638 de 05 de abril de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor SaNdro GaUdErETo BorSaTTo, nº 0591531101, aUdiTor-a, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, 
objetivo de realizar visita tecnica para conhecimento dos orgãos de execu-
ção da administração tributária-cEraT MaraBá, no período de 05.04.2022 
à 06.04.2022, no trecho Marabá - canaã dos carajás - Parauapebas - El-
dorado - Marabá.
Portaria Nº 639 de 05 de abril de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor GilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, MoToriSTa, coor-
dENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, obje-
tivo de conduzir veículo oficial com AFRE Coordenador da CERAT MARABÁ, 
no período de 05.04.2022 à 06.04.2022, no trecho Marabá - canaã dos 
carajás - Parauapebas - Eldorado - Marabá.

Protocolo: 781390

FÉrias
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 623 de 31 de MarÇo de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares no mês Maio/2022 
aos servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:
dirEToria do TESoUro ESTadUal
Matrícula Nome  Período aquisitivo  fração  Período Gozo
00049654 deuzarina da Silva oliveira  04/05/2021 - 03/05/2022  
1°  09/05/2022 - 18/05/2022
TriBUNal adMiNiSTraTiVo dE rEcUrSoS faZENdárioS
00056227 Maria de lourdes Botelho de Moraes 02/01/2021 - 01/01/2022  
1°  05/05/2022 - 03/06/2022
JUlGadoria dE PriMEira iNSTÂNcia
05914785 Guilherme fonseca de oliveira Mello  29/07/2020 - 28/07/2021  
1°  02/05/2022 - 16/05/2022
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05280028 luzia do Socorro Nogueira Barros  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  09/05/2022 - 07/06/2022
05096510 orencio oliveira da Silva  01/09/2020 - 31/08/2021  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05128307 rosana carvalho da Silva Pereira  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  11/05/2022 - 09/06/2022
coNSUlToria JUrÍdica
57228877 Enorê corrêa Monteiro  19/12/2019 - 18/12/2020  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
dirEToria dE TriBUTaÇÃo
05914727 alessandro alexandria loja  29/07/2020 - 28/07/2021  
1°  17/05/2022 - 15/06/2022
03248542 Maria das Gracas da Silva amorim  13/04/2021 - 12/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS
05132444 Marly Tereza coutinho Mota  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  16/05/2022 - 14/06/2022
05128587 carlos alberto rodrigues Junior  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  30/05/2022 - 28/06/2022
05128234 Edna de Nazare cardoso farage  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  16/05/2022 - 14/06/2022
03248615 Maria das Gracas chaves Barbosa  01/04/2021 - 31/03/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
dirEToria dE fiScaliZaÇÃo
05858046 Gian antonio cruz Toppino  13/05/2021 - 12/05/2022  
1°  16/05/2022 - 14/06/2022
05858054 Jose francisco da costa Junior  13/05/2021 - 12/05/2022  
1°  16/05/2022 - 14/06/2022
05128854 luiz otavio Souza da Silva  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  16/05/2022 - 14/06/2022
05130611 Marcos antonio cardoso lobato  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
05914778 Kelly azevedo Borges leal Neves  29/07/2020 - 28/07/2021  
1°  24/05/2022 - 22/06/2022
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
03248437 Gabriel Borges Trindade  14/03/2021 - 13/03/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
00012548 anidio Moutinho da conceicao  15/03/2021 - 14/03/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05117429 raimundo reginaldo Sergio ratis  14/02/2021 - 13/02/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE BElÉM
03246868 Jose Martins de Sousa  02/05/2021 - 01/05/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05281490 Edson antonio Branco ferreira  01/10/2020 - 30/09/2021  
1°  17/05/2022 - 31/05/2022
00715700 Paulo Jorge de campos ribeiro  01/05/2020 - 30/04/2021  
1°  02/05/2022 - 11/05/2022
05076781 Joao carlos da costa alves  23/02/2021 - 22/02/2022  
1°  24/05/2022 - 02/06/2022
05128200 Jane do Socorro carneiro Gomes  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  16/05/2022 - 25/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal
05097266 Hilario augusto ferreira Neto  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05569842 Guilherme Hugo Martins Tavares  03/12/2020 - 02/12/2021  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
00367265 rivania raquel Mariano Porto  06/11/2020 - 05/11/2021  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
02007754 alonso Goncalves Uchoa  03/12/2020 - 02/12/2021  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá
05143993 Jose claudio rodrigues leite  28/08/2020 - 27/08/2021  
1°  02/05/2022 - 16/05/2022
00045420 Teresinha de Jesus Sousa  22/05/2021 - 21/05/2022  
1°  23/05/2022 - 01/06/2022
05860750 antonio Emilio r S de oliveira  18/04/2021 - 17/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05588294 rosilene duarte lima e lima  06/12/2020 - 05/12/2021  
2°  16/05/2022 - 30/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM
05085233 antonio oliveira da cruz  01/05/2021 - 30/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
03248941 Valdeci Queiroz da Silva  14/05/2021 - 13/05/2022  
1°  16/05/2022 - 14/06/2022
03248950 antonio claudomiro Bentes M Junior  14/05/2021 - 13/05/2022  
1°  16/05/2022 - 14/06/2022
03248240 Manoel do Espirito Santo Q da Silva  01/09/2020 - 31/08/2021  
1°  16/05/2022 - 31/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE BrEVES
05121051 Joao Bosco  02/04/2021 - 01/04/2022  1°  02/05/2022 - 
31/05/2022
03249026 Joao de deus Sales do carmo  03/05/2021 - 02/05/2022  
1°  03/05/2022 - 01/06/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBaETETUBa
03246850 Edinaldo correa Santana  02/05/2021 - 01/05/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
00047139 Manoel antonio Valente ribeiro  22/05/2021 - 21/05/2022  
1°  23/05/2022 - 21/06/2022

coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE rEdENÇÃo
05915118 caio rubio de Melo  29/07/2020 - 28/07/2021  
1°  10/05/2022 - 24/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE ParaGoMiNaS
03248739 Emanuel Sousa da Silva  12/04/2021 - 11/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MariTUBa
05153875 Sonia Maria do carmo  01/10/2020 - 30/09/2021  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
03244547 Elza costa andrade da Silva  01/04/2021 - 31/03/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05607981 Nara Sueli Tavares Baia  03/03/2021 - 02/03/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNEMa
05186820 reinaldo de oliveira Martins  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
03248720 Jose Paulo Mendes de lima  16/12/2020 - 15/12/2021  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ
00050180 Eudes amorim da Silva  10/03/2020 - 09/03/2021  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE GraNdES coNTriBUiNTES
03342980 ana lafayett Pinto franco  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  16/05/2022 - 30/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE SUBST. TriBUTária
02017555 Marlize Nazare Moreira P de abreu  17/04/2021 - 16/04/2022  
1°  09/05/2022 - 23/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE Micro E PEQ.EMPrESaS
05128404 Joao luiz lopes Soares  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  11/05/2022 - 09/06/2022
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo
05121060 odivaldo cardoso ferreira  02/04/2021 - 01/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
03248860 Maria Benedita Pinheiro  03/05/2021 - 02/05/2022  
1°  04/05/2022 - 02/06/2022
05361273 Silvana Tavares cardoso  01/04/2021 - 31/03/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo
05701163 reginaldo de Souza lima  14/01/2021 - 13/01/2022  
2°  02/05/2022 - 16/05/2022
00304859 Theodoro Ernesto c Palmeira  13/05/2021 - 12/05/2022  
1°  30/05/2022 - 28/06/2022
05436982 Sebastiao freitas de lima  29/04/2021 - 28/04/2022  
1°  16/05/2022 - 30/05/2022
05128889 Neida Galdino da Silva fiorese  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  11/05/2022 - 09/06/2022
05128951 George augusto da Silva lima  11/05/2020 - 10/05/2021  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
00000914 Jose Maria Zeferino dos anjos  17/01/2021 - 16/01/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
00006114 Maria Helena Sales de Brito  01/02/2021 - 31/01/2022  
1°  02/05/2022 - 30/05/2022
00001201 luiz fernando amaral Botelho  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do araGUaia
02006030 Valdeina Miranda da Silva  04/02/2021 - 03/02/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi
05914717 alexandre Pereira Martins  29/07/2020 - 28/07/2021  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
03247945 Erivaldo correa Santana  01/03/2021 - 28/02/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da SErra do cacHiMBo
05128552 Jaques lopes da cunha  21/05/2021 - 20/05/2022  
1°  24/05/2022 - 07/06/2022
05757711 alexandre carlos Goncalves lobo  25/11/2020 - 24/11/2021  
1°  04/05/2022 - 02/06/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS
00056006 Helio rubens de oliveira Santos  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05120985 Manoel oliveira da Silva  02/04/2021 - 01/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS
03251039 rosane rodrigues Bastos  08/05/2021 - 07/05/2022  
1°  09/05/2022 - 07/06/2022
03246507 alacy lima dos Santos  22/02/2021 - 21/02/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS
00054330 aurora rodrigues Bessa  01/04/2021 - 31/03/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05085012 Weder Jose Vitor Holanda  12/04/2021 - 11/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05444829 Geraldo Souza ferreira  26/04/2021 - 25/04/2022  
1°  02/05/2022 - 31/05/2022
05128790 reinaldo Queiroz Miranda  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  16/05/2022 - 31/05/2022
aNidio MoUTiNHo da coNcEicao
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 781249
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editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo - siMPLes NacioNaL - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele tomarem co-
nhecimento que  fica intimada a empresa J J & VILHENA MERCANTIL LTDA 
EPP, Inscrição Estadual 15.368.844-0, da decisão de Primeira Instância que 
o Processo nº 252020730000627-9,  foi julgado iMProcEdENTE o ato de 
exclusão do sujeito passivo no Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (SiMPlES NacioNal).
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordENador faZENdário

Protocolo: 780927
editaL de NotiFicaÇÃo – aiNF de trÂNsito -  cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária, desta Secretaria de Estado da fazenda.
FAZ SABER que, pelo presente edital,  fica NOTIFICADA  a empresa abaixo 
relacionada, de que foi  lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal de 
Trânsito – AINF, decorrente de Termo de Apreensão e Depósito – TAD, 
conforme abaixo detalhado.
aiNf: 522021510000083-6
Tad:  522021390000092
coNTriBUiNTE: claUdio aKira fUJiYaMa
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.197.054-8
SErVidor(a) aUTUaNTE: JoÃo BaTiSTa GoMES da SilVa
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação são de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publi-
cação desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei nº6.182, de 
30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, 
localizada a Rua Paes de Carvalho nº1128 – Centro – Castanhal-Pa, findo o 
qual sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordENador faZENdário -cEraT caSTaNHal

Protocolo: 780920

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de diLiGÊNcia eM LicitaÇÃot
Processo adMiNistratiVo (Pae): 2020/487751
toMada de PreÇos  Nº 006/2021/seFa
oBJETo: reforma Geral da Unidade cEraT alTaMira
a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa, por meio de sua comissão Per-
manente de Licitação, no âmbito da licitação em curso, na modalidade da 
Tomada de Preços, acima identificada, na forma art. art. 43, § 3º, da lei 
8.666/1993, determina que a empresa EXEcUTiVa SErViÇoS TÉcNicoS 
ESPEcialiZadoS lTda apresente a consolidação da nova proposta de pre-
ço já apresentada com a inclusão do cronograma físico-financeiro nesta, 
mediante protocolo na sede da SEfa, no prazo de três  (3) dias úteis, SoB 
PENa dE dESclaSSificaÇÃo.
Mais informações através do e-mail isaias.mota@sefa.pa.gov.br.
Belém-Pa, 05 de abril de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/SEfa-Pa

Protocolo: 781135
atos da diretoria de FiscaLiZaÇÃo
o diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da fazenda faZ SaBEr a 
todos quantos o presente Edital lerem ou dele tomarem conhecimento que 
foram concedidos/renovados no mês de março/2022, aos contribuintes a 
seguir, regimes Especiais do imposto sobre operações relativas à circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes inte-
restaduais e intermunicipais e de comunicação – icMS, conforme abaixo:
i – tiPo: rtd/eXPortaÇÃo
BENEfÍcio do icMS: desoneração na exportação indireta
fUNdaMENTo lEGal: art. 600 do ricMS/Pa.
coNTriBUiNTES:
15.358.134-4 - cordEiro coMErcio, iMPorTacao E EXPorTacao lTda - 4322
15.366.400-2 - driEd EXPorT coMErcio E EXPorTacao lTda - 3522
15.500.345-3 - BiG TradiNG E EMPrEENdiMENToS lTda - 4122
15.682.547-3 - HUMBErG aGriBraSil coMErcio E EXPorTacao dE 
GraoS aS - 5522
15.688.465-8 - cooPEraTiVa dE TraBalHo doS MiNEradorES do 
Para E do aMaZoNaS – coMPaM - 4622
15.796.384-5 - Gira, GESTao iNTEGrada dE rEcEBiVEiS do aGroNE-
Gocio S.a. - 4922
15.191.611-0 - coWood TiMBErS lTda. - 8720
15.198.415-8 - TroPoc ProdUToS TroPicaiS dE caSTaNHal lTda - 11211
15.198.653-3 - flora florESTa do araGUaia coNSErVaS aliMENTi-
ciaS lTda - 9020
15.206.488-5 - ValE BoNiTo aGroPEcUaria S/a - 3620
15.210.143-8 - carGill aGricola S a - 7809
15.218.521-6 - GariBaldi iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS EirEli 
– EPP - 5511
15.230.282-4 - MiNErVa S/a - 6411
15.276.350-3 - roBErT BraSil BENEficiaMENTo, SEcaGEM, loGiSTica 
E EXPorTacao dE MadEiraS lTda - 18709
15.301.881-0 - carGill aGricola S a - 14910
15.327.399-2 - carGill aGricola S a - 7311
15.510.758-5 - BErTUol iNdUSTria dE fErTiliZaNTES lTda - 7720

15.547.840-0 - Sao PEdro coMErcialiZacao dE GraoS lTda - 9618
15.565.150-1 - forTiMBEr iNdUSTria florESTal EirEli - 9118
15.787.228-9 - V a fErBraNES rEPrESENTacoES lTda - 17721
ii – tiPo: rtd/traNsPorte de carGa
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS
fUNdaMENTo lEGal: art. 108, iX, “a”, §§ 5º e 6º do ricMS/Pa.
coNTriBUiNTES:
15.451.311-3 - MarTElli TraNSPorTES lTda. - 5422
15.466.899-0 - Mafro TraNSPorTES lTda - 5122
15.597.917-5 - KarEN lorENa Maia dE oliVEira E cia lTda - 3022
15.630.206-3 - a M rodriGUES coMErcio dE BioMaSSa lTda - 3222
15.654.914-0 - aUTo Socorro SilVa lTda - 4722
15.663.596-8 - BarBiEri TraNSPorTES S/a - 4422
15.697.123-2 - TraNSPorTadora SaNTa riTa lTda - 3122
15.721.360-9 - faSTliNE loGiSTica aUToMoTiVa lTda - 4822
15.210.708-8 - TraNScidadE SErVicoS aMBiENTaiS EirEli - 11216
15.348.529-9 - EXaTa carGo lTda - 4020
15.368.024-5 - ioNE TraNSPorTES dE carGaS EirEli - 11819
15.430.956-7 - coMaNdo diESEl TraNSPorTE E loGiSTica - EirEli - 11018
15.535.044-7 - faZloG TraNSPorTadora lTda - 7717
15.609.317-0 - EXPrESSo do ocidENTE TraNSPorTES dE carGaS lTda - 7621
15.635.882-4 - GraNlidEr TraNSPorTES E aGENciaMENTo dE carGaS 
lTda - 8320
15.648.625-3 - ST SolUcao TraNSPorTES loGiSTica lTda - 24219
15.697.611-0 - TdM TraNSPorTES lTda - 19720
15.789.425-8 - rodoMW TraNSPorTE E coMErcio EirEli - 19521
iii – tiPo: rtd/Bares/rest./LaNcHoNetes
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 5% ou 4%
fUNdaMENTo lEGal: art. 132 do anexo i do ricMS/Pa.
coNTriBUiNTES:
15.210.219-1 - faST food BElEM aliMENToS lTda - 5022
15.303.845-4 - cHUrraScaria Boi d`oUro PriME lTda - 3322
15.381.769-0 - VacariN & GUGEl lTda ME - 3922
15.634.998-1 - aE coMErcio VarEJiSTa dE aliMENToS E BEBidaS lTda - 4022
15.110.363-1 - MoViE Bar E rESTaUraNTE lTda - 6617
15.193.342-1 - SUPErMErcado cidadE EirEli - 5112
15.211.974-4 - caPoNE riSToraNTE lTda EPP - 6517
15.222.260-0 - SUPErMErcado cidadE EirEli - 5212
15.251.004-4 - SodEXo do BraSil coMErcial S.a. - 8912
15.309.653-5 - SUPErMErcado cidadE EirEli - 5312
15.356.601-9 - arcoS doUradoS coMErcio dE aliMENToS aS - 8113
15.382.935-4 - VacariN & GUGEl Boi d’oUro lTda - 7020
iV – tiPo: rtd/MedicaMeNtos
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 8%
fUNdaMENTo lEGal: art.  207 do anexo i do ricMS/Pa.
coNTriBUiNTES:
15.181.921-1 - aMaZoNMEd coMErcio dE MEdicaMENToS lTda - 3822
15.381.196-0 - ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda  - 3422
15.113.051-5 - M M loBaTo coMErcio E rEPrESENTacoES lTda - 24810
15.258.223-1 - TaPaJoS coMErcio dE MEdicaMENToS lTda - 6720
15.662.441-9 - PaNPHarMa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda - 26119
V - tiPo: rtd/terMo de acordo iNForMÁtica
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: art. 221 a 225 anexo i do ricMS/Pa.
coNTriBUiNTES:
15.244.699-0 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5322
15.442.445-5 - lidEr coMErcio E iNdUSTria lTda. - 5222
15.818.574-9 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - 4222
15.162.329-5 - forMoSa SUPErMErcadoS E MaGaZiNE lTda - 410
15.169.763-9 - MarTiNS coMErcio E SErV dE diSTriBUicao aS - 5812
15.199.621-0 - forMoSa SUPErMErcadoS E MaGaZiNE lTda - 310
15.252.726-5 - forMoSa SUPErMErcadoS E MaGaZiNE lTda - 5712
15.409.814-0 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - 18313
15.420.542-7 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - 18213
15.452.527-8 - Sol iNforMaTica lTda - 5815
15.575.595-1 - Sol iNforMaTica lTda - 24317
15.596.740-1 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda - 9520
Vi – tiPo: rtd/carNe BoViNa
BENEfÍcio do icMS: reduz carga tributária para 1,8% e 1%
fUNdaMENTo lEGal: arts. 22 a 28 anexo i do ricMS/Pa.
coNTriBUiNTES:
15.222.700-8 - friGorifico rio Maria lTda  - 10617
15.267.791-7- aBaTEdoUro dE BoViNoS SaMPaio lTda - 8716
Vii – tiPo: rtd/atacadista
BENEfÍcio do icMS: crédito presumido de 75% nas operações próprias e 
redução da carga tributária em 1% nas importações
fUNdaMENTo lEGal: art. 363 do anexo i do ricMS/Pa.
coNTriBUiNTES:
15.260.454-5 - lT TEMPoNi coMErcio aTacadiSTa dE PEcaS dE MoTo-
ciclETaS lTda - 3622
15.292.083-8 - fErraGENS NEGrao coMErcial lTda - 5621
15.765.023-5 - aUladiNo & lEiTE lTda - 15721
Viii – tiPo: reGiMe esPeciaL esPecÍFico / oUtros
fUNdaMENTo lEGal: art. 789 do anexo i do ricMS/Pa visa facilitar o 
cumprimento de obrigação acessória.
coNTriBUiNTES:
15.145.070-6 - WHiTE MarTiNS GaSES iNdUSTriaiS do NorTE lTda. - 321
Paulo rodrigues Veras
diretor de fiscalização

Protocolo: 781091
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terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 10/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SEr-
ViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ/Mf nº 08.928.777/0001-22.
do oBJETo do coNTraTo: obra de recuperação de pilar estrutural, muro, 
portão, calha e telhado, danificados após um acidente causado por um ca-
minhão na Unidade UEcoMT São francisco, localizado na rod. Br. 316 Km. 
82, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e 
mão de obra especializada, conforme Projeto Básico.
Valor GloBal: r$ 163.576,61 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e 
setenta e seis reais e sessenta e um centavos).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, iV, da lei fede-
ral nº 8.666/93, Processo administrativo Eletrônico nº 2022/348040 - PaE, 
considerada a urgência da situação.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática/ atividade: 170106.04.451.1508.7552.
Natureza da despesa: 44.90.39 – outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valor estimado: r$ 163.576,61
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Estado do Pará - fiPaT
ordENador rESPoNSáVEl: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, SE-
crETário dE ESTado da faZENda.
foro: Belém, Estado do Pará.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENd
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação nº 10/2022 para a contratação de empresa para atender as 
necessidades da SEcrETaria dE ESTado da faZENda do ESTado do 
Pará, através da empresa ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS Ei-
rEli, inscrita no cNPJ/Mf nº 08.928.777/0001-22.
Valor Global: : r$ 163.576,61 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e 
setenta e seis reais e sessenta e um centavos).
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 781528
Portaria Nº 644 de 05 de aBriL 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 rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, Ge-
rente fazendário, Matrícula n° 05906036/04, e carloS EdUardo BENi-
cio alVES, Secretário de Gabinete, Matrícula 0596442401, ambos lotados 
na célula de Gestão de recursos Materiais - cGrM, para atuarem, respecti-
vamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº 020/2022/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a em-
presa ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ/
Mf nº 08.928.777/0001-22.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 781601
eXtrato do coNtrato Nº 020/2022/seFa.
objeto: recuperação de pilar estrutural, muro, portão, calha e telhado, da-
nificados após um acidente causado por um caminhão na Unidade UECOMT 
São francisco, localizado na rod. Br. 316 Km. 82.
data da assinatura: 05/04/2022
Vigência: 05/04/2022 a 05/07/2022
orçamento: 170106.04.451.1508.7552
Natureza da despesa: 44.90.39
fonte de recurso: 0176
contratada: ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf nº 08.928.777/0001-22.
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo

Protocolo: 781495
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 11/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18875, Pro-
cESSo nº 252021730000010-3 (SiMPlES NacioNal), contribuinte Poa 
rESTaUraNTEEirEli, insc. Estadual nº. 15.654.915-8, advogado: icaro 
aNdradE SilVa TEiXEira, oaB/Pa-23464.
Em 13/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 14325, aiNf nº 
012008510000022-5, contribuinte a l PaES BoUlHoSa EPP, insc. Esta-
dual nº. 15203396-3.
Em 13/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19040, aiNf nº 
382016510001963-0, contribuinte Gr SErVicoS E aliMENTacao lTda, 
insc. Estadual nº. 15131208-7, advogado: roSSilda aMaral GoMES 
SaNcHES, oaB/Pa-11635,
Em 13/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19039, aiNf nº 
382016510001945-2 , contribuinte Gr SErVicoS E aliMENTacao lTda, 

insc. Estadual nº. 15131208-7, advogado: roSSilda aMaral GoMES 
SaNcHES, oaB/Pa-11635.
Em 13/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18893, aiNf nº 
172019510000007-0 , contribuinte air BP BraSil lTda., insc. Estadual nº. 
15608750-2, advogado: lUciaNa riBEiro rodriGUES rEiS, oaB/rJ-135573.
Em 13/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18892, aiNf nº 
172018510000238-5, contribuinte air BP BraSil lTda, insc. Estadual nº. 
15279640-1, advogado: lUciaNa riBEiro rodriGUES rEiS, oaB/rJ-135573.
Em 13/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18894, aiNf nº 
172019510000008-8 , contribuinte air BP BraSil lTda., insc. Estadual nº. 
15608750-2, advogado: lUciaNa riBEiro rodriGUES rEiS, oaB/rJ-135573.
Em 13/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18813, aiNf nº 
132020510000010-6, contribuinte NoVa TErra - iNdUSTria E coMEr-
cio dE MadEiraS lTda - EPP, insc. Estadual nº. 15333551-3 ,advogado: 
JordaNo falSoNi, oaB/Pa-13356.
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Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000355 de 05/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001653/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: Katia Bittencourt das chagas Neves – cPf: 689.030.142-00
Marca: i/fiaT croNoS 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000357 de 05/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001933/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: Vanderson de Moraes cardoso – cPf: 739.728.352-72
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000359 de 05/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001975/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: Eloi Souza de oliveira – cPf: 575.875.402-10
Marca: rENaUlT/dUSTEr ZEN 16 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000361 de 05/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001976/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: Marcos andre costa dos Santos – cPf: 608.938.502-68
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000363 de 05/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001548/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: Nilzete Miranda Sá de Souza – cPf: 597.985.562-91
Marca: cHEV/TracKEr T a Pr 1.0 TUrBo aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000365 de 05/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001963/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: Gilberto Martins Pereira – cPf: 176.492.422-34
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204001305, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001991/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: Severino da cruz Prestes – cPf: 148.587.542-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fl5107212
Portaria n.º202204001307, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001989/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 Bezerra Paes Neto – cPf: 399.261.502-25
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB183542
Portaria n.º202204001309, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001974/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: Porfirio Rodrigues da Costa Neto – CPF: 207.605.742-00
Marca/Tipo/chassi
VW/foX rUN MBV/Pas/automovel/9BWaB45Z2H4032553
Portaria n.º202204001311, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001735/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: Elias Mendes da cruz – cPf: 597.307.492-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3301588
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Portaria n.º202204001313, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001958/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: alfredo do Nascimento loureiro – cPf: 036.673.082-72
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z0M4017351
Portaria n.º202204001315, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001966/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: rodrigo dos remedios de oliveira – cPf: 887.018.242-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520KB221791
Portaria n.º202204001317, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001986/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: leonidio araujo Miranda – cPf: 285.658.517-53
Marca/Tipo/chassi
VW/foX XTrEME MB/Pas/automovel/9BWaB45Z1K4000166
Portaria n.º202204001319, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001959/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: luiz Eduardo da cruz amaro – cPf: 108.507.672-53
Marca/Tipo/chassi
VW/UP MoVE MB/Pas/automovel/9BWaH4127HT549098
Portaria n.º202204001321, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001987/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 domingos Pinheiro aracati – cPf: 081.949.472-00
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY EXl/Pas/automovel/93HGN2670NK104401
Portaria n.º202204001323, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001810/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 Nonato freire Negreiros – cPf: 076.647.292-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l af5/Pas/automovel/9BWal45U0NT015110
Portaria n.º202204001325, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001988/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: leila Maria Mendes de Souza – cPf: 452.851.522-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT7J2158056
Portaria n.º202204001327, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001801/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: fabricio Juliao de oliveira – cPf: 267.221.828-51
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG105871
Portaria n.º202204001329, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001930/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: arthur amaral de assis – cPf: 040.580.122-00
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE Tl McV/Pas/automovel/9BWdG45U1HT018717
Portaria n.º202204001331, de 05/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001928/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: Jaime Santos duarte – cPf: 696.298.622-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3076235

Protocolo: 781285
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 028/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de operacionalização e suporte, incluindo atendimento 1º Nível, do mo-
nitoramento de Ti do Banco do Estado do Pará S.a – BaNPará, serviços 
de suporte especializado em soluções de iTSM e de monitoramento de Ti 
usadas pelo BaNPará; locação de novas licenças e renovação de suporte 
de licenças perpétuas do cHErWEEll SErVicE MaNaGEMENT (Solução de 
Gerenciamento de Serviços de Ti-iTSM) em uso no Banpará, pelo prazo de 
12 (doze) meses, com possibilidade de renovação ou prorrogação nos ter-
mos da lei, sendo composta pelos serviços de renovação de Manutenção 

e Suporte Oficial de 42 (quarenta e duas) licenças perpétuas da Solução 
cherwell iTSM pertencentes ao BaNPará, o que irá permitir: direito a atu-
alização de versão da Solução cherwell iTSM, implementação de Melhorias 
e correções quando recomendadas pela fabricante e disponibilidade de 
acesso para 42 (quarenta e dois) usuários diferentes simultaneamente na 
Solução cherwell iTSM; locação de 65 (sessenta e cinco) Novas licenças 
da Solução Cherwell ITSM, incluindo Manutenção e Suporte Oficial, o que 
irá permitir: direito a atualização de versão da Solução cherwell iTSM, 
implementação de Melhorias e correções quando recomendadas pela fa-
bricante e disponibilidade de acesso para 65 (sessenta e cinco) usuários 
diferentes simultaneamente na Solução cherwell iTSM; Prestação de ser-
viços exclusivos referentes a operacionalização da central de Serviços de 
Ti do BaNPará, em regime de horário comercial (07 às 19h), na forma 
de Pacote Mensal de Serviços, incluindo as seguintes atividades: atendi-
mento e orientação aos usuários, recepção e registro de incidentes de Ti 
no Sistema de Gestão de Serviços (Service desk) usado pelo BaNPará, 
atendimento e suporte de 1º nível, atendimento de solicitações de serviços 
e acessos, resolução de problemas conhecidos que possuam roteiros de 
atendimento homologados pela coNTraTaNTE, atualização e/ou criação 
de documentação dos sistemas atendidos pela central de Serviços, atu-
alização de Base de conhecimento e Base de Erros conhecidos, criação 
de filtros de consultas, Geração de relatórios, repasse de conhecimento 
dos fluxos de atendimento e operacionalização de Sistemas para equipe 
do quadro da coNTraTaNTE. Para este Pacote Mensal de Serviços serão 
necessários 06 (seis) analistas de Suporte e operação; Prestação dos ser-
viços exclusivos referentes a operacionalização do Monitoramento de Ti do 
BaNPará, em regime de escala 7x24x365, na forma de Pacote Mensal de 
Serviços, incluindo as seguintes atividades: Monitoramento de Serviços, 
aplicações, Bancos de dados, links de comunicação, Processamento de 
cargas das agências e acionamento das respectivas equipes de Suporte 
de 2º nível, dentre outros serviços a serem solicitados pela área Gestora; 
atendimento e orientação aos usuários; Suporte de 1º nível; operacionali-
zação das Soluções Tecnológicas usadas no Monitoramento de Ti da coN-
TraTaNTE, tais como: (Zabbix, Grafana, Sysgetec, BPMonitor, docuwiki 
e netScout-nGeniusone), abertura e acompanhamento de demandas no 
Sistema de Gestão de Serviços (Service desk) usado pela coNTraTaNTE, 
atualização de Base de conhecimento e Base de Erros conhecidos, criação 
de filtros de consultas, Geração de relatórios, repasse de conhecimento 
dos fluxos de atendimento e operacionalização de Sistemas para equipe 
do quadro da coNTraTaNTE. Para este Pacote Mensal de Serviços serão 
necessários 09 (nove) analistas de Monitoramento de ativos; Prestação 
de Serviços de Suporte Especializado, em regime de horário comercial, 
na forma de Pacote Mensal de Serviços, para a central de Serviços e para 
o Monitoramento de Ti do BaNPará; e, ainda, prestação de Serviços de 
Supervisão, em horário comercial, na forma de Pacote Mensal de Serviços, 
incluindo as atividades de supervisão dos serviços executados relacionados 
a Prestação de Serviços da central de Serviços e do Monitoramento de Ti 
por meio da coNTraTada.
Valor Total de até: r$5.830.409,04(cinco milhões, oitocentos e trinta mil, 
quatrocentos e nove reais e quatro centavos)
data de assinatura: 04/04/2022
Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023
fundamento legal: Pregão Eletrônico nº 034/2021.
contratada: MaSTEr SUPPorT coMErcio E SErViÇoS lTda
Endereço: Travessa almirante Wandenkolk, nº 1243, Sala 1405  
Bairro: Umarizal
cEP: 66.055-045  Belém/Pa
diretor responsável: Bruno Bitar Morhy – diretor de Tecnologia
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 781034

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo aos coNtratos iNdicados aBaiXo
credeNciaMeNto Nº 002/2020

art. 8º do reGULaMeNto de LicitaÇÕes e coNtratos do BaNParÁ e art. 30 da Lei n. 13.303/2016

Nº do con-
trato

contratada/creden-
ciada

Valor efetiva-
mente Pago 
na Última 
Vigência - 

anual

data de assi-
natura

Vigência próxima
aditivada

endereço da 
credenciada

041/2021 Goes & Nicoladelli advo-
gados associados r$-9.850,23 14.03.2022 15.03.2022 a 

14.03.2023

rua almirante 
Tamandaré, nº 114 
Sala 02 – Bairro: 
Santa Bárbara 

Município de crici-
úma/Sc

cEP 88804-290

051/2021 Unioncobra assessoria de 
cobranças ltda. r$-5.239,96 22.03.2022 23.03.2022 a 

22.03.2023

av. São Sebastião, 
nº 200 2º andar – 
centro - Município 

de ibiuna/SP
cEP 18150-000

052/2021
Sancred Sistema Nacional 

de recuperação de 
crédito ltda.

r$-6.434,67 25.03.2022 12.04.2022 a 
11.04.2023

rua cônego cipião, 
Nº 681 – centro de 

campinas/SP
 cEP: 13010-010
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053/2021 decisão assessoria e 
Soluções ltda. r$-697,83 22.03.2022 23.03.2022 a 

22.03.2023

rua coronel carlos 
Brandão, nº 99 
Edificio Uba Co-

mercial center Sala 
207 a 208 – centro 
Município Uba/MG 
cEP 36500-001

054/2021 instituto de arbitragem e 
Mediação S/S ltda. r$-6.362,01 22.03.2022 23.03.2022 a 

22.03.2023

rua antonio ataide 
nº 1347 – andar 

superior – centro de 
Vila Velha –Municí-
pio: Vila Velha/ES
cEP 29100-295

objeto do aditivo:  Prorrogação de vigência - Prazo
fundamento legal do aditivo: art. 71, da lei nº 13.303/2016 c/c art. 8º do rEGUlaMENTo dE liciTaÇÕES E coNTraToS 
do BaNPará e art. 30 da lei n. 13.303/2016
Valor Global Estimado do credenciamento que possui 44 credenciadas de até: r$4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocen-
tos mil reais) – limite global máximo e uno para todas as empresas credenciadas, utilizado sob demanda.
diretor responsável: Geize Maria T. S. figueiredo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 781161

1º terMo aditiVo aos coNtratos iNdicados aBaiXo
credeNciaMeNto Nº 002/2020

art. 8º do reGULaMeNto de LicitaÇÕes e coNtratos do BaNParÁ e art. 30 da Lei n. 13.303/2016

Nº do con-
trato

contratada/creden-
ciada

Valor efetiva-
mente Pago 
na Última 
Vigência - 

anual

data de assi-
natura

Vigência próxima
aditivada

endereço da 
credenciada

076/2021 ativa consultoria organi-
zacional lTda. r$-13.630,29 05.04.2022   14.06.2022 a 

13.06.2023

av. Getúlio Vargas, 
nº 767 2º andar – 

Bairro Bosque – Mu-
nicípio: rio Branco/
ac cEP 69900-373

objeto do aditivo:  Prorrogação de vigência - Prazo
fundamento legal do aditivo: art. 71, da lei nº 13.303/2016 c/c art. 8º do rEGUlaMENTo dE liciTaÇÕES E coNTraToS 
do BaNPará e art. 30 da lei n. 13.303/2016
Valor Global Estimado do credenciamento que possui 44 credenciadas de até: r$4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocen-
tos mil reais) – limite global máximo e uno para todas as empresas credenciadas, utilizado sob demanda.
diretor responsável: Geize Maria T. S. figueiredo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 781516

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

errata
.

errata de Portaria Nº 323/2022, datada de 04/03/2022, publi-
cada no doe nº 34.921, de 05/04/2022.
oNde se LÊ: PorTaria Nº 323 dE 04 dE MarÇo dE 2022.
Leia-se: PorTaria Nº 323 dE 04 dE aBril dE 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 781393

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato assisteNciaL Nº 03/2021
Processo Nº 2022/276284
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a alteração no contrato 
assistencial nº 03/2021, com a manutenção e supressão dos leitos UTi e 
clínicos coVid-19 já existentes e a supressão total dos leitos pediátricos 
coVid-19, bem como a prorrogação da vigência do referido contrato e a 
renovação do documento descritivo, ora anexado. com a supressão dos 
leitos acima referenciada, a partir da assinatura do presente Termo aditivo, 
restará totalizado o seguinte quantitativo de leitos contratualizados: a) 30 
(trinta) leitos UTi coVid-19; b) 30 (trinta) leitos clínicos coVid-19.
daTa da aSSiNaTUra: 05/04/2022
ViGÊNcia: 06/04/2022 à 05/10/2022
Valor: r$14.939.964,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288; Elemento de despesa: 339039; fonte 
de recurso: 103/0101/0149/0349/0303/0301
coNTraTada: HoSPiTal SaNTa TErESiNHa lTda
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
ordENador dE dESPESaS: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 781007

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2022
coNtrato assisteNciaL Nº 02/2021
Processo Nº 2022/247986
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 E o HoSPiTal BETESda, cNPJ Nº 31.188.664/0001-50.
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº 8.666/93.
oBJETiVo do aPoSTilaMENTo: inclusão da dotação orçamentária do 
instrumento, para cobertura de suas despesas no exercício financeiro de 
2022, a seguir:
foNTE dE rEcUrSo: 0386; ProJETo aTiVidadE: 8288.
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Belém, 04 de abril de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 780926

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 13/2022
Processo: 2022/239886
objeto: “aquisição de uma ambulancha”.
data de assinatura: 05/04/2022
Vigência: 05/04/2022 a 05/08/2022
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; fontes: 
0103/0303/0101/0301.
Valor Total: r$ 139.000,00
Valor concedente: r$ 123.576,50
 Valor contrapartida: r$ 15.423,50
convenente: Prefeitura Municipal de aveiro
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 781238
convênio n° 14/2022
Processo: 2021/640495
Objeto: “Repasse financeiro à Prefeitura Municipal de Baião para Reforma 
do Hospital Municipal São Joaquim”.
data de assinatura: 05/04/2022
Vigência: 05/04/2022 a 04/04/2023
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; fontes: 
0103/0303/0101/0301.
Valor Total: r$ 1.507.858,91
Valor concedente: r$ 1.357.073,02
Valor contrapartida: r$ 150.785,89
convenente: Prefeitura Municipal de Baião
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 781240
convênio n° 12/2022
Processo: 2021/1216289
objeto: “construção de centro de atenção de atendimento Materno infantil”.
data de assinatura: 05/04/2022
Vigência: 05/04/2022 a 04/04/2023
dotação orçamentária: 7582; Elemento de despesa: 444042; fontes: 
0103/0303/0101/0301.
Valor Total: r$ 19.523.947,18
Valor concedente: r$ 18.500.000,00
 Valor contrapartida: r$ 1.023.947,18
convenente: Prefeitura Municipal de Breves
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 781242

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 449 de 05 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

105287/1 Maria doNaTilia TaVarES dE 
alcaNTara 02/05/1985 a 01/05/1986 02/05/2022 a 31/05/2022

105287/1 Maria doNaTilia TaVarES dE 
alcaNTara 02/05/1987 a 01/05/1988 01/06/2022 a 30/06/2022

105287/1 Maria doNaTilia TaVarES dE 
alcaNTara 02/05/2015 a 01/05/2016 01/07/2022 a 30/07/2022

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 
2022/298843 E 2022/230585.
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 05.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 781009
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torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito UMa PUBLicaÇÃo do 4º terMo aditiVo do 
coNtrato Nº 030/2018 – eMPresa ecoBLeNdiNG aMBieNtaL Ltda..
ProtocoLo Nº 780876 – doe Nº 34.921 de 05/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETario adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa - 
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - PorTaria 335 dE 03 
dE JUlHo dE 2020.

Protocolo: 781527

oUtras MatÉrias
.

cHaMaMeNto PÚBLico decorreNte da iNeXiGiBiLidade de 
LicitaÇÃo Nº 03/sesPa/2022
a Secretaria de Estado de Saúde Pública coNVoca Pessoas Jurídicas espe-
cializada em saúde mental e doença psiquiátrica e com experiência com-
provada Para o SUPorTE dE 20 lEiToS dE PSiQUiaTria, E a MESMa 
SErVirá dE rETaGUarda Para o HoSPiTal fHcGV (fUNdaÇÃo HoS-
PiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa), No MUNicÍPio dE BElÉM – Pa 
SEGUNdo ESPEcificaÇÕES coNTidaS Na TaBEla aProVada PEla ciB 
- rESolUÇÃo ciB/SESPa Nº 180/2021, dE 22 dE dEZEMBro dE 2021.
daTa Para rEcEBiMENTo dE ProPoSTaS E docUMENToS dE HaBiliTa-
ÇÃo: 06/04/2022 a 20/04/2022.
Horário: de 8:00h às 16:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo: Sala da comissão Permanente de licitação, Travessa lomas 
Valentina, 2190 – Marco – cEP 66.093-770 - Belém/Pa
rETirada do EdiTal: site: www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados à comissão 
Permanente de licitação da SESPa através do e-mail: cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém, 05 de abril de 2022.
coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo/SESPa

Protocolo: 781074
iNcLUir
Na Portaria N° 268 de 23/03/2022 PUBLicada No doe 34.905 
de 24/03/2022 QUE cEdEU o SErVidor EdSoN dUarTE dE JESUS, 
MaTrÍcUla N° 5176999/1, período de 22.03.2022 a 21.03.2026.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 05.04.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 781407

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata
No d.o.e. nº 34.921 de 05 de aBriL de 2022, que publicou o
coNtrato 10/2022– coNtrato do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 37/LaceN/2021.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia:21/03/22 a 21/03/23
Leia-se:
ViGÊNcia:01/04/22 a 01/04/23
oNde se LÊ:
daTa da aSSiNaTUra: 23/03/2022
Leia-se:
daTa da aSSiNaTUra: 01/04/22
a PrEGoEira.

Protocolo: 781341

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 206 de 05 de aBriL 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) alEX MaciEl dE araUJo SaNToS 
matrícula 57194363-1 aGENTE dE PorTaria com lotação no (a) UrES 
PrESidENTE VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 10.03.2011 a 09.03.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 16.05.2022 a 14.06.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 781486

Portaria Nº. 204 de 05 de aBriL 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) KElSilENY MaGali NaSciMENTo 
dE BriTo matrícula 54189259-2 TEcNico EM PaToloGia cliNica com 
lotação no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 22.10.2016 a 21.10.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 781349
Portaria Nº. 203 de 05 de aBriL 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, publicada 
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) aNa Maria GoMES dE frEiTaS matrícula 
5096014-1 aUXiliar dE SaUdE com lotação no (a) UrE Mia 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 25.08.2013 a 24.08.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 781360
Portaria Nº. 205 de 05 de aBriL de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) diNaMara coiMBra doS SaNToS 
TUMa matrícula 57192908-2 ENfErMEiro com lotação no (a) 1°crS 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.05.2017 a 18.05.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 781375
Portaria Nº. 201 de 05 de aBriL 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) fraNciSco da PaZ da SilVa PErEira , 
matrícula 5141834-1 cargo de TEcNico dE laBoraTorio regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) c.S GUaMa, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 02.07.2011 a 01.07.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.05.2022 a 30.06.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 781290
Portaria Nº. 200 de 05 de aBriL de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) JoSE Maria dE fraNÇa matrícula 726494-1 
aUXiliar dE iNforMaTica com lotação no (a) UMS ProVidENcia 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 26.09.2017 a 25.09.2010.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.04.2022 a 30.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 781310
Portaria Nº. 199 de 05 de aBriL 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) EdiMilSoN raiMUNdo MElo 
corrEa matrícula 54190631-1 TEcNico EM radioloGia com lotação 
no (a) 1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
13.06.2008 a 12.06.2011.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 30.03.2022 a 29.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 781315
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Portaria Nº. 202 de 05 de aBriL de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria HElENa PErEira diaS, 
matrícula 119148-1 cargo de aUXiliar dE SaUdE regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) c.S ProVidÊNciaS, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.09.2005 a 
31.08.2008.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2022 a 30.07.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 781318

.

.

errata
.

errata de HoMoLoGaÇÃo
Fica retiFicado Na HoMoLoGaÇÃo do Pe Nº 01/2022 o VaLor 
totaL da eMPresa BrasiL sHoPPiNG eireLi e o VaLor totaL do 
PreGÃo , PUBLicado No doe Nº 34.897 de 18 de MarÇo de 2022.
oNde se LÊ:
Homologar o Pregão Eletrônico nº 01/2022 – aquisição de Equipamento 
de Proteção individual-EPi para UNidadES dE aBraNGÊNcia do 1ºcrS/
SESPa Para UM PErÍodo dE 12 (doZE) MESES .
Empresas vencedoras:
BraSil SHoPPiNG EirEli
cNPJ: 34.577.439/0001-01

Total do fornecedor: r$ 3.219,00

(TrÊS Mil dUZENToS E dEZENoVE rEaiS).
criSTalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. lTda
cNPJ:05.003.408/0001-30

Total do fornecedor: r$ 2.339,50

(doiS Mil TrEZENToS E TriNTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS)
f.cardoSo E cia lTda
cNPJ:04.949.905/0001-63

Total do fornecedor: r$ 16.488,80

(dEZESSEiS Mil QUaTrocENToS E oiTENTa E oiTo rEaiS E oiTENTa cENTaVoS)
P G liMa coM. EirEli
cNPJ:23.493.764/0001-61

Total do fornecedor: r$ 12.786,40

(doZE Mil SETEcENToS E oiTENETa E SEiS rEaiS E QUarENTa cENTaVoS)
ToTal do PrEGÃo: r$ 34.833,70 (TriNTa E QUaTro Mil oiTocENToS E 
TriNTa E TrÊS rEaiS E SETENTa cENTaVoS ).

Leia-se:
Homologar o Pregão Eletrônico nº 01/2022 – aquisição de Equipamento 
de Proteção individual-EPi para UNidadES dE aBraNGÊNcia do 1ºcrS/
SESPa Para UM PErÍodo dE 12 (doZE) MESES.
Empresas vencedoras:
BraSil SHoPPiNG EirEli
cNPJ: 34.577.439/0001-01

Total do fornecedor: r$ 3.219,60

(TrÊS Mil dUZENToS E dEZENoVE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS).
criSTalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. lTda
cNPJ:05.003.408/0001-30

Total do fornecedor: r$ 2.339,50

(doiS Mil TrEZENToS E TriNTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS)
f.cardoSo E cia lTda
cNPJ:04.949.905/0001-63

Total do fornecedor: r$ 16.488,80

(dEZESSEiS Mil QUaTrocENToS E oiTENTa E oiTo rEaiS E oiTENTa 
cENTaVoS)
P G liMa coM. EirEli
cNPJ:23.493.764/0001-61

Total do fornecedor: r$ 12.786,40

(doZE Mil SETEcENToS E oiTENETa E SEiS rEaiS E QUarENTa cENTaVoS)
ToTal do PrEGÃo: r$ 34.834,30 (TriNTa E QUaTro Mil oiTocENToS E 
TriNTa E QUaTro rEaiS E TriNTa cENTaVoS ).
BElÉM, 05 dE aBril dE 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 781547

coNtrato
.

contrato n°: 27
Exercício: 2022
Processo n°: 2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipa-
mento de Proteção individual-EPi para UNidadES dE aBraNGÊNcia do 
1ºcrS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 3.219,60 (TrÊS Mil dUZENToS E dEZENoVE rEaiS E SES-
SENTa cENTaVoS).
data da assinatura: 29/03/2022
Vigência: 29/03/2022 à 29/03/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
licitação n°: 01/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 907684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: fEdEral
contratado: BraSil SHoPPiNG EirEli
cNPJ: 34.577.439/0001-01
Endereço: SaNTa iSaBEl do Pará, rUa coElHo NETo S/N cJ EdiSoN 
aBrEU QUadra 14
Telefone: (91) 3272-4136
contrato n°: 28
Exercício: 2022
Processo n°: 2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipa-
mento de Proteção individual-EPi para UNidadES dE aBraNGÊNcia do 
1ºcrS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 2.339,50 (doiS Mil TrEZENToS E TriNTa E NoVE rEaiS 
E ciNQUENTa cENTaVoS).
data da assinatura: 04/04/2022
Vigência: 04/04/2022 à 04/04/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
licitação n°: 01/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 907684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: fEdEral
contratado: criSTalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. lTda
cNPJ:05.003.408/0001-30
Endereço: rod. 316 KM 06 alaM. lEolPoldo TEiXEira lEVilÂNdia
cEP: 67.030-025
Telefone: (91) 3255 -5616
contrato n°: 29
Exercício: 2022
Processo n°: 2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipa-
mento de Proteção individual-EPi para UNidadES dE aBraNGÊNcia do 
1ºcrS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 16.488,80 (dEZESSEiS Mil QUaTrocENToS E oiTENTa E 
oiTo rEaiS E oiTENTa cENTaVoS).
data da assinatura: 30/03/2022
Vigência: 30/03/2022 à 30/03/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
licitação n°: 01/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 907684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: fEdEral
contratado: f.cardoSo E cia lTda
cNPJ:04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza, 125, Br 316 KM 8 - ananindeua - Pa 
- fone.: (91)3182-0250
contrato n°: 30
Exercício: 2022
Processo n°: 2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipa-
mento de Proteção individual-EPi para UNidadES dE aBraNGÊNcia do 
1ºcrS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 12.786,40 (doZE Mil SETEcENToS E oiTENETa E SEiS 
rEaiS E QUarENTa cENTaVoS).
data da assinatura: 01/04/2022
Vigência: 01/04/2022 à 01/04/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
licitação n°: 01/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 907684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: fEdEral
contratado: P G liMa coM. EirEli
cNPJ:23.493.764/0001-61
Endereço: alameda das Mangueiras ,nº 33 , ianetama , cEP: 68.745-000, 
caSTaNHal-Pará. Telefone:(91) 3721-3037
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 781604
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oUtras MatÉrias
.

Portaria n.º 009, de 04 de abril de 2022.
o diretor do 1º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 191-a, inciso i, alínea “a”, da lei n.º 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 785, de 25 de setembro de 
2020, publicada em doE n.º 34.358, de 29 de setembro de 2020, que 
designa a comissão Permanente de Processo administrativo disciplinar do 
1º crS/SESPa;
coNSidEraNdo o disposto no Memorando n.º 060/2022, emitido pela 
GcPS/dGTES/SESPa, que motivou a instauração de Processo administra-
tivo Disciplinar Simplificado n.º 2022/368886, de que o (a) servidor (a) A. 
C. P. R. faltou ao trabalho injustificadamente, no período de julho/2021 até 
a presente data, conforme sequencial 06, fls. 01 – PAE;
coNSidEraNdo a análise e Manifestação Jurídica n.º 396/2022, emitida 
pela CONJUR/SESPA (sequencial 10, fls. 01/05 – PAE).
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
Simplificado n.º 2022/368886, em desfavor do (a) servidor (a) A. C. P. 
r., ocupante do cargo de agente administrativo, matrícula funcional n.º 
54190917/2, lotado (a) no (a) UrE Mia/1º crS/SESPa, em decorrência 
das faltas injustificadas ao trabalho, que se comprova por prova documen-
tal acostada aos autos que constitui transgressão disciplinar aos artigos 
177, incisos i e Vi 178, inciso iV, sujeitando-se ao disposto no artigo 190, 
inciso ii, todos da lei n.º 5.810/94.
ii – dESiGNar os servidores estáveis de nível superior, Norma de fátima 
andrade, ocupante do cargo de administradora, matrícula funcional n.º 
54189583/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de admi-
nistrador, matricula funcional n.º 54189028/1, para sob a presidência da 
primeira, compor a comissão de Processo administrativo disciplinar Sim-
plificado, objetivando a apuração dos fatos e respectivas responsabilidades 
administrativas, assegurando-se ao (a) acusado (a) o devido processo le-
gal, contraditório e a ampla defesa.
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, 
contados da publicação da presente portaria no doE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 04/04/2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 780905

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 317 de diaria de 05/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar a Equipe Estadual de arboviroses que supervisio-
nará as ações epidemiológicas e de operações de campo desenvolvidas no 
município de São domingos do capim.
origem: castanhal –Pa
destino: São domingos do capim-Pa | Período: 11 à 14/04/2022 | Nº dE 
diáriaS: três diárias e meia.
Servidor: Sergio Paulo cordovil | cargo: auxiliar de Saneamento | cPf-
093.367.102-49 | Mat: 0478473.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 780907
Portaria Nº 318 de diaria de 05/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar a Equipe da coordenação Estadual de arboviroses 
que realizará supervisão nas atividades Epidemiológicas e de campo no 
Programa de controle das arboviroses desenvolvidas no município de São 
domingos do capim.
origem: castanhal –Pa
destino: São domingos do capim-Pa | Período: 11 à 14/04/2022 | Nº dE 
diáriaS: três diárias e meia.
Servidor: Geofram da costa Pimentel | cargo: datilógrafo | cPf-
320.005.882-04 | Mat: 5144930.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 780916
Portaria Nº 322 de diÁria de 05/04/2022
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 visitas de monitoramen-
to nas unidades de saúde dos municípios prioritários e correção de incon-
sistências no sistema de informação (SiNaN).
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã-Pa-Brasil | Período: 18 e 19/04/2022 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 781060

Portaria Nº 319 de diaria de 05/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Visitas de monitoramento nas unidades de saúde dos municípios 
prioritários e correção de inconsistências no sistema de informação (SiNaN).
origem: castanhal –Pa
destino: São domingos do capim-Pa | Período: 11 e 12/04/2022 | Nº dE 
diáriaS: duas meias diárias.
Servidores: césar augusto azevedo de oliveira | cargo: ag. de Saúde Pú-
blica | cPf:166.429.532-15 | Mat: 0498875.
raimunda luzia da costa Brito lacerda | cargo: Visitadora Sanitária | cPf: 
096.518.882-53 | Mat: 0478471
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 781039
Portaria Nº 321 de diaria de 05/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Visitas de monitoramento nas unidades de saúde dos municípios 
prioritários e correção de inconsistências no sistema de informação (SiNaN).
origem: castanhal –Pa
destino: Maracanã-Pa | Período: 18 e 19/04/2022 | Nº dE diáriaS: duas 
meias diárias.
Servidores: césar augusto azevedo de oliveira | cargo: ag. de Saúde Pú-
blica | cPf:166.429.532-15 | Mat: 0498875.
raimunda luzia da costa Brito lacerda | cargo: Visitadora Sanitária | cPf: 
096.518.882-53 | Mat: 0478471
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 781043
Portaria Nº 320 de diÁria de 05/04/2022
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 visitas de monitoramen-
to nas unidades de saúde dos municípios prioritários e correção de incon-
sistências no sistema de informação (SiNaN).
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim-Pa-Brasil | Período: 11 e 12/04/2022 | 
Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: francisco Paulo da Silva costa
cPf: 036.584.732-15
Matrícula: 5149290-1
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 781051

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL
cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 001, de 05 de abril de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais  e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Politica 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 o regimento interno da comissão intergestores regional 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa e aprovação em reunião ordinária do dia 30 
de março de 2022.
resolve:
 art.1º- aprovar por unanimidade a mudança de tipologia de 04 (quatro) 
Equipes de Saúde da família – ESf para 04 (quatro) Equipes de Saúde da 
família ribeirinha - ESfr no Município de Maracanã.
art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 05 de abril 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: 781049

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 061 de 05/04/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÕES No NiVEl cENTral/SESPa, Para 
rESolVEr PENdÊNciaS do QUiNTo cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
PErÍodo: 06 a 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
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dESTiNo (S): BElÉM-Pa
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 56874892 dirETor dE cENTro rEGioNal

EdilZa rEiS fElGUEiraS - cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 781558

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

7º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria N.º 017 de 05 de aBriL 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 JoSYENNE Maria dE SoUSa SilVa PorTal, cargo: Enfermeiro, GEP: 
Estatutário não Estável – classe, lotado no 7º centro regional de Saúde, 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 10/03/2014 a 09/03/2017.
aUToriZar, que a servidora goze (01) Um mês de licença Prêmio, no 
período de 02/05/ 2022 a 31 / 05 / 2022, no total de 30 (trinta) dias. 
Matrícula n.º 5719914/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 781201

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 97 de 05 de aBriL de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
aGaTHa BrENda caSTro SilVa – ENfErMEira - Mat. 57197519/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908874 0103000000 339033  330,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para os municípios de Santa cruz do arari e cachoeira do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 781389

diÁria
.

Portaria N° 98 de 05 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 25/04/2022 a 29/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571975191 / aGaTHa BrENda caSTro SilVa / 718.753.522-87
oBJETiVo: rEaliZar aPoio a coordENaÇÃo ESTadUal dE SaÚdE da 
faMÍlia, a aTiVidadE SoBrE a QUalificaÇÃo dE dadoS Para o NoVo 
fiNaNciaMENTo PrEViNE BraSil NoS MUNicÍPioS dE SaNTa crUZ do 
arari E cacHoEira do arari.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 99 de 05 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 25/04/2022 a 29/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0720917010 / aMarildo da foNSEca MacEdo / 127.916.012-87
oBJETiVo: rEaliZar aPoio a coordENaÇÃo ESTadUal dE SaÚdE da 
faMÍlia, a aTiVidadE SoBrE a QUalificaÇÃo dE dadoS Para o NoVo 
fiNaNciaMENTo PrEViNE BraSil NoS MUNicÍPioS dE SaNTa crUZ do 
arari E cacHoEira do arari.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 781388
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁrias
Portaria Nº 94 de 01 de abril de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: capacitação no sistema SiSaiH 01

origem: Santarém/Pa-Brasil]
destino: Belém/Pa – Brasil.
Período: 02/05/2022 a 04/02/2022 / N° de diária: 2½ (duas diárias e meia)
Servidores:
Paulo rainério Mota e Batista
cPf: 195.853.142-15
Matrícula: 55224392
cargo: agente administrativo
Elaine cristina araújo dos Santos
cPf: 637.269.632-00
Matrícula: 73504347
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 780937

.
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

sistema Único de saúde
10º centro regional de saúde - sesPa

comissão intergestores regional transamazônica Xingu – 
cir Xingu

resolução Nº 04 de 04 de abril de 2022.
a comissão intergestores regional - cir região de Saúde da Transamazôni-
ca/Xingu-Pa, no uso das suas prerrogativas regimentais e atribuições legais;
aprova “ad referendum” o recurso de Emenda Parlamentar, do objeto Pro-
posta de aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade 
de atenção Especializada em Saúde 34920001 - r$ 384.637,00, prove-
niente de emenda parlamentar.
o coordenador da comissão intergestores regional – cir região de Saúde 
da Transamazônica/Xingu – Pa, no uso de suas prerrogativas regimentais e 
atribuições legais, em conformidade com o disposto no decreto Presiden-
cial nº 7508/2011 e,
considerando que a cir como instancia regional, técnica e de pactuação é 
a representação regionalizada da comissão intergestores Bipartite – ciB, 
cujas atribuições são de analisar e aprovar os pleitos apresentados pelas 
secretárias municipais de saúde, no âmbito regional, conforme define De-
creto Presidencial nº 7508/2011;
considerando a documentação encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde 
de anapu, a qual solicita a apreciação do recurso da Emenda Parlamentar, do ob-
jeto: Proposta de aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade 
de atenção Especializada em Saúde 34920001 – r$ 384.637,00;
considerando a deliberação “ad referendum” da comissão intergestores 
regional - região de Saúde da Transamazônica/Xingu;
resolve:
art. 1º – aprovar a “Proposta de aquisição de Equipamento e Material Per-
manente do município de anapu”, para Unidade de atenção Especializada em 
Saúde 34920001 - r$ 384.637,00, proveniente de emenda parlamentar.
art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
altamira/Pa, 04 de abril de 2022.
Waldecir aranha Maia  Elysson leonarde Kloss
Presidente da cir Transamazônica/Xingu  Vice-Presidente da cir Transa-
mazônica/Xingu

Protocolo: 781131

.
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir-LaGo de tUcUrUi
resoLUÇÃo cir LaGo de tUcUrUi Nº 02 de 25 de MarÇo de 2022
a comissão intergestores regionais – cir laGo dE TUcUrUi, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-B à lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
coNSidEraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
CONSIDERANDO que as Comissões Intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
coNSidEraNdo a portaria GM/MS1.401 de 15 de junho de 2011;
coNSidEraNdo que foi apresentado na cir a proposta para aprovação da 
reativação de obra no SiSMoB do município de Novo repartimento;
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coNSidEraNdo o consensuado na 3ª reunião ordinária realizada no dia 
25 de março de 2022 na cidade de Breu Branco/Pa.
rESolVE:
Art. 1 º - APROVAR o termo de recebimento definitivo de conclusão da 
reforma e ampliação de obra no PSf NoVo HoriZoNTE –Vila NoVo Ho-
riZoNTE – Pa TUErÊ no município de Novo repartimento/Pa.
Art. 2 º - HOMOLOGAR o termo de recebimento definitivo da referida obra 
decorrente da proposta nº 09.555.1100001/13-003.
art. 3 º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Irlândia da Silva Galvão Aline Barros Sulzbach
Presidente da cir lago de Tucuruí  Secretária Municipal de Saúde de Novo 
repartimento

Protocolo: 781012
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

11º ceNtro reGioNaL de saÚde
coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir-LaGo de tUcUrUi

resoLUÇÃo cir LaGo de tUcUrUi Nº 01 de 25 de MarÇo de 2022
a comissão intergestores regionais – cir laGo dE TUcUrUi, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-B à lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
coNSidEraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
CONSIDERANDO que as Comissões Intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
coNSidEraNdo que foi apresentado na cir a proposta para aprovação da 
Policlínica em Tucuruí;
coNSidEraNdo o consensuado na 3ª reunião ordinária realizada no dia 
25 de março de 2022 na cidade de Breu Branco/Pa.
rESolVE:
art. 1 º - aprovar a implantação da Policlínica no município de Tucuruí/Pa.
art. 2 º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Irlândia da Silva Galvão Aline Barros Sulzbach
Presidente da cir lago de Tucuruí Secretária Municipal de Saúde de Novo 
repartimento

Protocolo: 781001

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 165 de 05 de abril de 2022
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: diretora da 12º crS/SESPa
Matrícula/Siape: 5146453-6
cPf: 282.418.512-00
Nome: denise da Silva Matos.
cargo: chefe da daf.
Matrícula/Siape: 57205058-3.
cPf: 873.030.192-00.
Período: 20.04.2022
Nº de diárias: 1,0 (uma).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: Participar da reunião da cir comissão inter gestora regional.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 781003

diÁria
.

Portaria Nº 167 de 05 de abril de 2022.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Edilson Gonçalves Gomes.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0504709.
cPf: 234.700.202-30..
cPf: 185.520.992-68.
Período: 18 a 22.04.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Bannach, rio Maria, Xinguara e Sapucaia
objetivo: realizar Supervisão nas ações de controle da Malária e da raiva 
no municípios.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 781096

Portaria Nº 168 de 05 de abril de 2022.
Nome: José Wilson da Silva Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504294.
cPf: 176.821.182-53.
Nome: Paulino rodrigues carneiro.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504571.
cPf: 235.087.442-72.
Nome: José antônio Penha cutrim.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504501.
cPf: 126.617.673-04.
Período: 18 a 22.04.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
Destino: Ourilândia do Norte e Tucumã
Objetivo: Realizar controle de malária nos municípios de Ourilândia do Nor-
te e Tucumã
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa

Protocolo: 781104
Portaria Nº 164 de 05 de abril de 2022
Nome: Jeniel dos Santos rocha.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Nome: Edeuvaldo ciriano da Silva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504714.
cPf: 279.619.662-34.
Período: 11 à 20.04.2022.
Nº de diárias: 9,5 (nove e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: floresta do araguaia.
objetivo: capacitação: coleta de ovos de aedes aegypti e aedes albopictus 
para fins de níveis de percentual de domínio visando ações preventivas de 
controle das doenças envolvidas
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 780929

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 163 de 05 de abril de 2022.
1. Efeito a PorTaria Nº 132/23.03.2022.
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: diretora da 12º crS/SESPa
Matrícula/Siape: 5146453-6
cPf: 282.418.512-00
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 18 a 21.04.2022
Nº de diárias: 3,5 (três e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Xinguara
objetivo: Participar da reunião cir e realizar reunião técnica sobre PPi
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes 
diretora do 12º crS/SESPa

Protocolo: 780903
torNar seM eFeito

Portaria Nº 166 de 05 de abril de 2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 152/01.04.2022.
Nome: ismaene Marciano reis.
cargo: chefe da doca.
Matrícula/Siape: 54192993-3.
cPf: 783.951.942-34
Período: 03 a 09.04.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém
objetivo: Tratar de assuntos diversos no nível, referente a divisão de or-
ganização, controle e avaliação/doca deste 12º crS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 781047
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 272/2022–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, PaUlo SÉrGio GUZZo JUNior, 
farmacêutico, matrícula: 5875501/03, e no seu impedimento, a servidora 
cláUdia dZiMidaS HaBEr, farmacêutica, matrícula: 54187974/2, lota-
dos na central de abastecimento farmacêutico do Hospital ophir loyola, 
para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 050/2022 – HOL, fir-
mado com a empresa f. cardoSo & cia lTda, nome fantasia SHoPPiNG 
da SaÚdE, cujo objeto é o fornecimento de medicamentos diversos, no 
período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/1239600.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 780979

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 050/2022-HoL
objeto: contratação de fornecimento de medicamentos diversos para pos-
sível adesão a ata.
Valor Global: r$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).
data assinatura: 28/03/2022
Vigência: 28/03/2022 a 27/03/2023.
Pregão Eletrônico nº 80/2021 - Processo nº 2021/1239600
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: f. cardoSo & cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.949.905/0001-63, sediada na rua João Nunes de Souza, nº 125, ro-
dovia Br 316, KM 8, águas Brancas - ananindeua/Pa, cEP: 67.033-030, 
fone: (91) 3182-0395, e-mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 780966

.
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 341/2022– cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço pú-
blico, o dever de apuração imediata do fato, mediante Sindicância ou Pro-
cesso administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/821098, e seus anexos, 
que trata de suposto caso de procedimento desidioso, infração capitulado 
no artigo 190, inciso XiX, da lei n.º 5.810/1994;
rESolVE:
i - determinar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa, para apu-
rar os fatos constantes do Processo nº 2021/821098, e seus anexos, e 
verificar com maior precisão o juízo de admissibilidade de abertura de Pro-
cesso administrativo disciplinar;
ii - designar para compor a Comissão de Sindicância Investigativa os ser-
vidores, carloS alBErTo SEaBra GoNÇalVES, Técnico de Segurança do 
Trabalho, matricula 57212646/2; roSiaNE da SilVa GoNÇalVES, assis-
tente administrativa, matricula 57194256/1; aliNE SoNia da foNSEca 
SoarES, Técnica de Enfermagem, matrícula 5558635701/2; para, sob a 
presidência do primeiro, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste instrumento, para apresentação de relatório, com possi-
bilidade de prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 781548

Portaria Nº 334/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/837318
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo, matrícu-
la: 5851149/2, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxarifado/
calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: ctrspsantacasa@gmail.com, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 101/2022/fScMP, oriundo do PE 
SRP 082/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP com a empresa dialiSE coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda, 
cNPJ: 11.407.854/0001-03, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rE-
Nal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E adUlTo - HEModiáliSE.
ii - dESiGNar o servidor carloS aNTÔNio TaVarES, matrícula: 5468264/3, 
cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de almoxarifa-
do/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 780964
Portaria Nº 335/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/837318
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo, ma-
trícula: 5851149/2, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almo-
xarifado/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: ctrspsantacasa@gmail.
com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 102/2022/fScMP, 
oriundo do PE SRP 082/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa NiPro MEdical corPo-
raTioN ProdUToS MÉdicoS lTda, cNPJ: 13.333.090/0011-563, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdU-
ToS QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica 
E adUlTo - HEModiáliSE.
ii - dESiGNar o servidor carloS aNTÔNio TaVarES, matrícula: 5468264/3, 
cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de almoxarifa-
do/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 780965
Portaria Nº 338/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/837318
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo, matrícu-
la: 5851149/2, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxarifado/
calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: ctrspsantacasa@gmail.com, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 105/2022/fScMP, oriundo do PE 
SRP 082/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP com a empresa MEdcorP SaÚdE TEcNoloGia lTda, cNPJ: 
67.630.541/0001-74, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉc-
Nico HoSPiTalar E ProdUToS QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal 
SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E adUlTo - HEModiáliSE.
ii - dESiGNar o servidor carloS aNTÔNio TaVarES, matrícula: 5468264/3, 
cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de almoxarifa-
do/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 780979
Portaria Nº 337/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/837318
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo, ma-
trícula: 5851149/2, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almo-
xarifado/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: ctrspsantacasa@gmail.
com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 104/2022/fScMP, 
oriundo do PE SrP 082/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISE-
ricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa MUSTaNG PlUroN QUÍMica 
lTda, cNPJ: 47.078.704/0001-40, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS QUÍMicoS Para USo Na 
TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E adUlTo - HEModiáliSE.
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ii - dESiGNar o servidor carloS aNTÔNio TaVarES, matrícula: 5468264/3, 
cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de almoxarifa-
do/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 780976
Portaria Nº 336/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/837318
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo, ma-
trícula: 5851149/2, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almo-
xarifado/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: ctrspsantacasa@gmail.
com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 103/2022/fScMP, 
oriundo do PE SRP 082/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISE-
ricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa NoVa MÉdica coMÉrcio E 
SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 19.769.575/0001-
00, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar 
E ProdUToS QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa 
PEdiáTrica E adUlTo - HEModiáliSE.
ii - dESiGNar o servidor carloS aNTÔNio TaVarES, matrícula: 5468264/3, 
cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de almoxarifa-
do/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 780971
Portaria Nº 332/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/837318
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo, matrícu-
la: 5851149/2, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxarifado/
calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: ctrspsantacasa@gmail.com, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 099/2022/fScMP, oriundo do PE 
SRP 082/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP com a empresa GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, 
cNPJ: 01.399.246/0001-40, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rE-
Nal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E adUlTo - HEModiáliSE.
ii - dESiGNar o servidor carloS aNTÔNio TaVarES, matrícula: 5468264/3, 
cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de almoxarifa-
do/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 780959
Portaria Nº 333/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/837318
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo, ma-
trícula: 5851149/2, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almo-
xarifado/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: ctrspsantacasa@gmail.
com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 100/2022/fScMP, 
oriundo do PE SRP 082/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISE-
ricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa frESENiUS MEdical carE 
lTda, cNPJ: 01.440.590/0001-36, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS QUÍMicoS Para USo Na 
TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E adUlTo - HEModiáliSE.
ii - dESiGNar o servidor carloS aNTÔNio TaVarES, matrícula: 5468264/3, 
cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de almoxarifa-
do/calM, telefone (91)4009-2371, E-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 780961

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 340/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 04 de aBriL de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação do Processo nº 2022/384730;
rESolVE:
dESiGNar os servidores para responder pelos setores desta fundação, até 
ulterior deliberação, conforme descrito a seguir:

setor carGo torNar se eFeito de-
siGNaÇÃo a coNtar desiGNar a coNtar

GSUP GErENTE lUiZ fErNaNdo dE caSTro 
rodriGUES 02/04/2022 MicHEl faBricio riBEiro 

PadiNHa 02/04/2022

GESP GErENTE MicHEl faBricio riBEiro 
PadiNHa 02/04/2022 TaSSia criSTiNa NUNES 

GalVao 02/04/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 781120

coNtrato
.

coNtrato: 104/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E 
adUlTo - HEModiáliSE.
Valor: r$ 15.480,00
data de assinatura: 04/04/2022
Vigência:04/04/2022 a 04/04/2023
PE SrP 082/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/837318
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: MUSTaNG PlUroN QUÍMica lTda; cNPJ/Mf n.º 
19.769.575/0001-00
Endereço: av. conde francisco Matarazzo N°640, Bairro distrito industrial 
José a.Boso, catadunva/SP, cEP:15.803-145
Telefone: (17) 3531-7100
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 780954
coNtrato: 105/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E 
adUlTo - HEModiáliSE.
Valor: r$ 69.219,00
data de assinatura: 04/04/2022
Vigência:04/04/2022 a 04/04/2023
PE SrP 082/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/837318
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: MEdcorP SaÚdE TEcNoloGia lTda; cNPJ/Mf n.º 
67.630.541/0001-74
Endereço: rua arminda N°93, 3°andar, Bairro Vila olimpica, cEP: 04545-100
Telefone: (11) 3849-8992
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 780957
coNtrato: 099/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E 
adUlTo - HEModiáliSE.
Valor: r$ 35.016,00
data de assinatura: 04/04/2022
Vigência:04/04/2022 a 04/04/2023
PE SrP 082/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/837318
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda; cNPJ/Mf n.º 
01.399.246/0001-40
Endereço: Passagem Bom Sossego, Bairro: centro, Belém-Pará, 
cEP: 67030-245
Telefone: (91)3238-3814 - fax: (91)3238-3814 - (91)3282-0788
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 780945
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coNtrato: 100/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E 
adUlTo - HEModiáliSE.
Valor: r$ 29.325,00
data de assinatura: 04/04/2022
Vigência:04/04/2022 a 04/04/2023
PE SrP 082/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/837318
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: frESENiUS MEdical carE lTda; cNPJ/Mf n.º 
01.440.590/0001-36
Endereço: rua amoreira, nº 891, Jardim roseira, cEP: 13917-472 cidade: 
Jaguariúna - SP, Telefone: (21) 2179-2546 / 2525
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 780946
coNtrato: 101/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E 
adUlTo - HEModiáliSE.
Valor: r$ 258.030,00
data de assinatura: 04/04/2022
Vigência:04/04/2022 a 04/04/2023
PE SrP 082/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/837318
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: dialiSE coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda; cNPJ/Mf n.º 
11.407.854/0001-03
Endereço: rua araponga, Nº 579, G 01, Q2, lote Varandas Tropicais, lauro 
de freitasa/Ba, cEP: 42.701-340
Telefone: (71) 3024-2600///2101
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 780948
coNtrato: 102/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E 
adUlTo - HEModiáliSE.
Valor: r$ 76.927,00
data de assinatura: 04/04/2022
Vigência:04/04/2022 a 04/04/2023
PE SrP 082/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/837318
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: NiPro MEdical corPoraTioN ProdUToS MÉdicoS 
lTda; cNPJ/Mf n.º 13.333.090/0011-56
Endereço: rua riachão N°200, GP a, Quadra 0 Gl ii, lote 0001a, Bairro 
Muribeca, Jaboatão dos Gararapes/PE, cEP: 54.355-057
Telefone: (81) 3974-2770 / 99926-0564
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 780950
coNtrato: 103/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa PEdiáTrica E 
adUlTo - HEModiáliSE.
Valor: r$ 679.224,40
data de assinatura: 04/04/2022
Vigência:04/04/2022 a 04/04/2023
PE SrP 082/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/837318
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda; cNPJ/Mf n.º 19.769.575/0001-00
Endereço: rua Trav. WE 12, conj. Satélite Galpão a , Bairro coqueiro, Be-
lém/Pa, cEP: 66.670-260
Telefone: (91) 3347-8469 / 3085-2757
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 780951

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 014/2022-cPeL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 19/04/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto aquisição de mobiliário ad-
ministrativo e hospitalar, conforme as especificações contidas no Anexo I, 
Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP
*republicado por incorreção.

Protocolo: 781013

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 095/2021
Às 11:52 horas do dia 25 de março de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/378705,Pregão nº 00095/2021.
Empresa vencedora: NoVa MEdica coMErcio E SErViÇoS dE ProdU-
ToS HoSPiTalarES lTda- 19.769.575/0001-00
loTE ÚNico
Valor Global: r$ 191.653,30
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro cPEl/fScMP

Protocolo: 781191

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 027/2022
data: 05/04/2022
Valor: r$1.248,00
objeto: coMPra EMErGENcial dE MaTErial dE coNSUMo, de ElETrÔ-
do dEScarTáVEl adUlTo, PrÉ-GEl.
fundamentação legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 
8.666/93 e Parecer nº 096/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 05/04/2022 - PAE nº 2022/329412
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0349008725, 0349008569, 0349008950, 0349009280, 
0349009535, 0349009475, 0349009308, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda;
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
ENdErEÇo: Estrada do curucamba, Nº 50, Bairro: curuçambá, 
cep:67.146-263, ananindeua-Pa, Telefone: (94) 9147-3268
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 781401
disPeNsa: 026/2022

data: 05/04/2022
Valor: r$ 502,20
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTErial dE coNSUMo EXTra
-PadrÃo - cÂNUla Para TraQUEoSToMia.
fundamentação legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 
8.666/93 e Parecer nº 081/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 05/04/2022 - PAE nº 2022/211926
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 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, cep: 66.093-180, Belém-Pa
Telefone: (91) 3348-5363
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 781396

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 027/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 05/04/2022
objeto: coMPra EMErGENcial dE MaTErial dE coNSUMo, de ElETrÔ-
do dEScarTáVEl adUlTo, PrÉ-GEl.
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda;
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 781403
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ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 026/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 05/04/2022
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTErial dE coNSUMo EXTra
-PadrÃo - cÂNUla Para TraQUEoSToMia.
coNTraTada: MEd carE SolUTioN diSTriBUicao dE EQUiPaMENToS 
MEdicoS E HoSPiTalarES lTda; cNPJ/Mf: 26.315.031/0001-25
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 781399

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 339/2022 – caPe/GP/FscMP, 
04 de aBriL de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/275506;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor GilBErTo raMoS rodriGUES, Matrícula nº 
5920560/2, cargo de analista de Sistemas, cPf: 820.528.322-20, lotado 
na Gerência de Tecnologia da informação - GTiN/fScMP, no valor total de 
R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), o qual deverá observar a classificação orça-
mentária abaixo:

ProGraMa de traBaLHo FoNte de recUrso eLeMeNto de desPesa VaLor
10.122.1297.8338 0269 339030 r$ 2.000,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 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, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 04 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 781118

.

.

oUtras MatÉrias
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00557
Valor: r$ 168.330,00
data: 01/04/2022
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTErial dEcoNSUMo,EQUiPo 
dEScarTáVEl P/ BoMBa dE iNfUSÃo,
PaE nº 2022/287085, dispensa de licitação Nº 020/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 
0669008102; Elemento de despesa: 339030;
contratada: f.cardoSo & cia lTda, cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza nº 125, rd Br 316, KM8, águas-
Brancas,ananindeua/Pa, cEP:67.033-030, telefone: (91) 3202-1344/ (91) 
3202-1303
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 781082
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00556
Valor: r$ 94.820,00
data: 01/04/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPoS dE liNHa iNfaNTilP/ dialiSE,
PaE nº 2022/321847, dispensa de licitação Nº 019/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 
0669008067; Elemento de despesa: 339030;
contratada: forTEcarE iNdÚSTria dE ProdUToS MEdicoS EirEli, 
cNPJ/Mf: 08.474.646/0001-12
Endereço: Travessa Pedro Pok, 570 – Jardim cristina, colombo/ Pr - cEP - 
83411000, telefone: (41)3888-4469
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 781084
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00558
Valor: r$ 26.250,00
data: 28/03/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo - EQUiPo dESc., P/ diali-
SE PEriToNial, NEoNaTal e coNEcTorP/caTETEr VEN. cENTral(HE-
Mod.),flUXo>600Ml/MiN
PaE nº 2022/363734, dispensa de licitação Nº 018/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 
0669008067; Elemento de despesa: 339030;
contratada: HEMocard coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda, 
cNPJ/Mf: 83.346.825/0001-90
Endereço: rod Br 316 KM 3, Terreo, Sala J, nº 1962, Bairro: Guanabara, 
ananindeua/Pa,cEP: 67.010-000, telefone: (91) 3226-0112
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 781085

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00555

Valor: r$ 18.109,80
data: 01/04/2022
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MEdicaMENToS, diMETicoNa,Pa-
racETaMol, ViT a + ViT d, SaiS P/ rEidraTaÇÃo, EScoPolaMiNaBUl-
TilBroMETo,,
PaE nº 2022/118660, dispensa de licitação Nº 021/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 
0669008102; Elemento de despesa: 339030;
contratada: J E coMErcio E SErVicoS EirEli, cNPJ/
Mf: 10.897.117/0001-73
Endereço: rua raimundo Barbosa Santana N° 212 - centro - Marituba/Pa - 
cEP: 67.201-130,telefone: (91) 3256-3025/ (91) 98508-9531
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 781086
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00559
Valor: r$ 75.000,00
data: 28/03/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo - EQUiPo dESc., P/ diali-
SE PEriToNial, NEoNaTal e coNEcTorP/caTETEr VEN. cENTral(HE-
Mod.),flUXo>600Ml/MiN
PaE nº 2022/363726, dispensa de licitação Nº 018/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 
0669008067; Elemento de despesa: 339030;
contratada: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
Endereço: TV WE-12 (cJ SaTEliTE), GalPao a, Nº 1000, Bairro: coqueiro, 
Belém/Pa, cEP:66.670-260
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 781087

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 011/2022 decorreNte de 
disPeNsa de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo 

Nº 2021/927803.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: f. cardoSo & cia lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 04.949.905/0001-63 com sede na rUa JoÃo 
NUNES dE SoUZa, nº 125, Bairro áGUaS BraNcaS, na cidade de aNaNiN-
dEUa-Pa, neste ato representada por seu representante legal Sra. Walda 
Britto cardoso, portador da cédula de identidade nº. 4077885, cPf/Mf sob 
o nº. 004.382.782-91, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição laNcETa dES-
carTáVEl Para PUNÇÃo diGiTal (do dEdo) Para EXTraÇÃo dE SaN-
GUE coM diSPoSiTiVo dE SEGUraNÇa rETráTil, para utilização na fun-
dação HEMoPa SEdE e HEMorrEdE
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 36.864,00 (trinta 
e seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora luciana Souza Miranda leal, responsável pela Gerência de Tria-
gem de doadores -GETrd, tendo como fiscal Técnica a lucidéia lira de 
oliveira, administradora e Gerente do almoxarifado e Patrimônio, da fun-
dação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 21 de Março de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Walda Britto cardoso - f. cardoSo & cia lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 781125
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eXtrato do coNtrato Nº 014/2022 decorreNte de PreGÃo 
eLetrÔNico Nº. 002/2022- Processo adMiNistratiVo

 Nº 2021/1184023.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: daTaMEd lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscri-
ta no cNPJ sob o nº 38.658.399/0001-75 com sede na rua José cláudio 
Sanches, nº 200, Bairro califórnia, Belo Horizonte – MG, cEP: 30855-445, 
neste ato representada por seu representante legal Evandro acypreste 
Moura, portador da cédula de identidade nº.MG-10.475.543, cPf/Mf sob 
o nº.045.661.386-23, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: objeto do presente contrato é coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada Para SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa, coM 
forNEciMENTo dE PEÇaS E MaTEriaiS, EM UM UlTra frEEZEr – Mar-
ca THErMo SciENTific (liNHa forMa) – ModElo 906 – Nº dE SÉriE 
820298-3611, UTiliZadoS No cENTro dE ProcESSaMENTo cElUlar 
- cPc, da fUNdaÇÃo HEMoPa, coNforME ESPEcificaÇÕES E coNdi-
ÇÕES PrEViSTaS NESTE TErMo dE rEfErÊNcia.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses contados da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com a legislação que 
rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Projeto atividade: 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0269001022 / 0103000000
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 17.090,00 (dezes-
sete mil e noventa reais).
do fiScal do coNTraTo: a execução do contrato será acompanhada e 
fiscalizada pela Gerência de Manutenção-GEMAN, da Fundação HEMOPA, 
representada pelo servidor Marcelo Victor Moura aranha, ao qual compe-
tirá acompanhar, controlar e avaliar a sua execução, atestar a efetividade 
da prestação dos serviços e dirimir as dúvidas que surgirem em seu curso.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 01 de abril de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - contratante
Evandro acypreste Moura - daTaMEd lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 781143
eXtrato do coNtrato Nº 015/2022 decorreNte do 
PreGÃo eLetrÔNico sePLad/dGL/srP Nº 24/2021 e 
ata de reGistro de PreÇos Nº 09/2022 Processo 

adMiNistratiVo Nº 2022/284897- HeMoPa.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº03.506.307/0001-57 com sede na rUa Ma-
cHado dE aSSiS, N° 50 Edif 2, Bairro SaNTa lUcia, caMPo BoM, rio 
GraNdE do SUl, cEP:93.700-000, neste ato representada por seus repre-
sentantes legais lUciaNo rodriGo WEiaNd, portador da cédula de identi-
dade nº. 3.027.063.209 SSP/rS, cPf/Mf sob o nº. 985.835.520-04, e doU-
GlaS alMEida PiNa, portador da cédula de identidade nº M3.981.272 SSP/
MG, cPf/Mf sob o nº 582.074.816-68,doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o presente contrato tem por objeto a PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE SiSTEMa dE GESTÃo dE aBaSTEciMENTo dE coMBUSTÍVEl 
dE UNidadES coNSUMidoraS, cUSToMiZado E GErido PEla adMi-
NiSTraÇÃo PÚBlica ESTadUal, com a utilização de cartão Magnético e 
com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível, através de rede 
de postos credenciador de abastecimento para os entes do Estado, da qual 
esta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará HEMoPa é 
órgão participe, passam a fazer parte integrante deste contrato, sob a for-
ma de anexos, como se nele fossem transcritos, os seguintes documento:
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com a legislação que 
rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10122129746680000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0103002169
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 352.212,50 (tre-
zentos e cinqüenta e dois mil duzentos e doze reais e cinqüenta centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato o 
servidor Jardel Nazareno Silva da cunha, responsável pela Gerência de 
Transportes- GETra da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 03 de abril de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
luciano rodrigo Weiand - TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a – contratada
douglas almeida Pina - TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 780978

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 106/2021 (reF. Proc. 
2022/301775)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: cdM1 MEdiciNa diaGNoSTica EirEli, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 34.972.321/0001-70 com 
sede na Tv. Barão do Triunfo, n° 3540, Edifício Infinity Corporate Center, 
Sala 103, Marco, Belém/Pa, cEP: 66.095-050, neste ato representada por 
seu representante legal Paulo Gilberto Silva Tobias, portador da cédula de 
identidade nº 5034807 SSP-Pa, cPf/Mf sob o nº 137.548.232-72, dora-
vante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 106/2021 (coNTraTaÇÃo dE laBoraTÓrio(S) dE PaToloGia clÍNi-
ca oU aNáliSES clÍNicaS Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS laBoraTo-
riaiS dE aPoio Para coMPlEMENTaÇÃo ÀS roTiNaS da GErÊNcia dE 
coNTrolE dE QUalidadE (GEcoQ) Para rEaliZaÇÃo do TESTE dE HE-
MocUlTUra aUToMaTiZada, Por UM PErÍodo dE ciNco (05) MESES, 
EM cUMPriMENTo daS EXiGÊNciaS doS PadrÕES dE acrEdiTaÇÃo da 
aaBB (aSSociaÇÃo aMEricaNa dE BaNcoS dE SaNGUE) Para coN-
TrolE dE QUalidadE dE coNcENTradoS dE PlaQUETaS), nos termos 
da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, 
pelo período de 05 (cinco) meses, ou seja, de, 20/03/2022 a 20/08/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
268.950,00 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos e cinqüenta reais).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000, 10302150782880000 e 
10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 17 de Março de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Paulo Gilberto Silva Tobias - cdM1 MEdiciNa diaGNoSTica EirEli - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 781097
2º terMo aditiVo ao coNtrato N°.059/2020 (reF. Proc. 

2022/95645)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: frESENiUS HEMocarE BraSil lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 49.601.107/0001-84, com sede 
na rua roque Gonzales, nº 128, Jardim Branca flor, cEP: 06855-690, ita-
pecerica da Serra/SP, neste ato representada pelo signatário deste instru-
mento, doravante denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 059/2020 (aQUiSiÇÃo dE BolSaS dE colETa dE SaNGUE, E Solda 
oU lÂMiNa dE coBrE Para coNEXÃo ESTÉril, coM EQUiPaMENToS EM 
rEGiME dE coModaTo), nos termos da lei federal 8.666/93 quanto ao 
acréscimo de quantitativo de 7,19% ao valor originariamente contratado, 
a contar de, 24/03/2022 a 27/08/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
420.739,68 (quatrocentos e vinte mil setecentos e trinta e nove reais e 
sessenta e oito centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0269001022, 0103000000 e 0261000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 24 de Março de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
frESENiUS HEMocarE BraSil lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 781108
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
 Portaria N° 149 de 05 de aBriL de 2022

a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental datado de 01 de dezembro de 2021, publicado no 
doE-Pará no 34.783 de 02/12/2021,
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considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
Substituir, as servidoras dinah Machado Silva da fonseca– Matrícula: 
10853, andréia Gonçalves de carvalho – Matrícula 54185973 pela servidora 
rosicleide fonseca da Silva – Matricula 5360854 a contar de 01/04/2022, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 278/2021 – MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS EirEli – EPP
oBJETo: contratação de Empresa especializada na realização de eventos, 
para dar suporte aos eventos realizados nesta fundação Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna (fHcGV) e também de servidores do centro de Hemo-
diálise Monteiro leite (cHMl)
ModalidadE: adesão de arP nº 106/2020/SESPa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dirETor PrESidENTE
fPEHcGV

Protocolo: 781395

.

.

errata
.

errata – ata 66/2022
errata da publicação nº 779143, publicada no doE Nº 34917 dE 
01/04/2022.
onde se lê:

Lote 5
Kit Para iMPLaNte de cardioVersor desFiBriLador iMPLaNtÁVeL coM ressiNcroNiZador 

cardÍaco, composto de:

20 396.795 75299-1 Gerador cdi com ressincro-
nizador 15 ST JUdE 

MEdical UNid 29.920,00 448.800,00

21 438.333 71399-6 Eletrodo atrial 15 ST JUdE 
MEdical UNid 800,00 12.000,00

22 438.333 31394-7 Eletrodo cdi duplo coil 15 ST JUdE 
MEdical UNid 4.500,00 67.500,00

23 438.343 104552-0 Eletrodo de seio coronariano e 
acessórios de cateterização 15 ST JUdE 

MEdical UNid 4.485,00 67.675,00

24 387.338 28824-1 introdutor para eletrodo 45 ST JUdE 
MEdical UNid 98,30 4.423,00

20 396.795 75299-1 Gerador cdi com ressincro-
nizador 15 ST JUdE 

MEdical UNid 16.480,00 164.800,00

ToTal loTE 5 599.998,50
 
Leia-se

Lote 5
Kit Para iMPLaNte de cardioVersor desFiBriLador iMPLaNtÁVeL coM ressiNcroNiZador 

cardÍaco, composto de:

20 396.795 75299-1 Gerador cdi com ressincro-
nizador 15 ST JUdE 

MEdical UNid 29.920,00 448.800,00

21 438.333 71399-6 Eletrodo atrial 15 ST JUdE 
MEdical UNid 800,00 12.000,00

22 438.333 31394-7 Eletrodo cdi duplo coil 15 ST JUdE 
MEdical UNid 4.500,00 67.500,00

23 438.343 104552-0 Eletrodo de seio coronariano e 
acessórios de cateterização 15 ST JUdE 

MEdical UNid 4.485,00 67.275,00

24 387.338 28824-1 introdutor para eletrodo 45 ST JUdE 
MEdical UNid 98,30 4.423,50

ToTal loTE 5 599.998,50

Empresa: ST JUdE MEdical BraSil lTda
ordenador responsável. dr. ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 781006

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 06/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aqui-
sição eventual de produtos para saúde (PPS) de uso comum (luvas) a todas 
as áreas assistenciais, para atender a necessidade de 12 (doze) meses das 
unidades de internação clínica, unidades de terapia intensiva, ambulatório, 
serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, centro cirúrgico e obstétrico, emer-
gência cardiológica e psiquiátrica e centro de Hemodiálise Monteiro leite da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNi-
tÁrio VeNcedor

1. 

luvas de procedimento em látex natural, ambidestra, 
lubrificada com pó bio-absorvível, hipoalergênico, 

com bainha no punho, com inscrição do nº de certi-
ficado de Aprovação (CA) – caixa com 100 unidades. 

Tamanho P

3.200 r$19,90 GoEdErT lTda

2. 

luvas de procedimento em látex natural, ambidestra, 
lubrificada com pó bio-absorvível, hipoalergênico, 

com bainha no punho, com inscrição do nº de certi-
ficado de Aprovação (CA) – caixa com 100 unidades. 

Tamanho M

50.000 r$19,80 GoEdErT lTda

3. 

luvas de procedimento em látex natural, ambidestra, 
lubrificada com pó bio-absorvível, hipoalergênico, 

com bainha no punho, com inscrição do nº de certi-
ficado de Aprovação (CA) – caixa com 100 unidades. 

Tamanho G

300 r$19,80 GoEdErT lTda

4. 

luvas de procedimento em vinil, ambidestra, sem 
talco, hipoalergênico, com bainha no punho, com ins-
crição do nº de Certificado de Aprovação (CA) -caixa 

com 100 unidades. Tamanho M

21.135 r$18,00

GTMEd diSTri-
BUidora dE 
MaTEriaiS E 

EQUiPaMENToS 
HoSPiTalarES

5. 

luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, estéril, 
anatômica, lubrificada com pó bio-absorvível e não 
alergênico, embalada em papel grau cirúrgico, com 

cano e bordas do punho reforçada e acabada, de alta 
sensibilidade, com 26cm de comprimento, com inscri-
ção do nº de Certificado de Aprovação (CA). Tamanho 

7,0 NBr 13.391:1995 ou 6,5 - iSo 1028:2005

81.200 r$1,17

MEdilar 
iMPorTacao E 

diSTriBUiÇÃo dE 
ProdUToS MEdi-
co HoSPiTalar

6. 

luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, estéril, 
anatômica, lubrificada com pó bio-absorvível e não 
alergênico, embalada em papel grau cirúrgico, com 

cano e bordas do punho reforçada e acabada, de alta 
sensibilidade, com 26cm de comprimento, com inscri-
ção do nº de Certificado de Aprovação (CA). Tamanho 

7,5 NBr 13.391:1995 ou 7,0 - iSo 1028:2005

94.000 r$1,17

MEdilar 
iMPorTacao E 

diSTriBUiÇÃo dE 
ProdUToS MEdi-
co HoSPiTalar

7. 

luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, estéril, 
anatômica, lubrificada com pó bio-absorvível e não 
alergênico, embalada em papel grau cirúrgico, com 

cano e bordas do punho reforçada e acabada, de alta 
sensibilidade, com 26cm de comprimento, com inscri-
ção do nº de Certificado de Aprovação (CA). Tamanho 

8,0 NBr 13.391:1995 ou 7,5 - iSo 1028:2005

30.000 r$1,17

MEdilar 
iMPorTacao E 

diSTriBUiÇÃo dE 
ProdUToS MEdi-
co HoSPiTalar

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 06/fHcGV/2022:
r$ 1.680.134,00 (Hum milhão, seiscentos e oitenta mil, cento e trinta e 
quatro reais).
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 780919

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa Nº 33/2022
Valor r$ 4.528,80 (QUaTro Mil, QUiNHENToS E ViNTE E oiTo rEaiS E 
oiTENTa cENTaVoS)
oBJETo: aquisição emergencial de Material de Higiene Pessoal, para um 
período de três meses, com a finalidade de atender as demandas da Fun-
dação Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV.
daTa dE raTificaÇÃo: 01/04/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288, 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103,0149 E SUaS rESPEcTiVaS SUB-
foNTES E SUPEráViTS
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
ENdErEÇo: aVENida da rEPÚBlica No 1525 - cENTro
SaNTa iSaBEl do Pará /Pa – cEP: 68.790-000
TElEfoNE: (91) 3019-2606 – 3263-4563- 3247-9185
E-Mail: trimedpa@gmail.com
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 781387
disPeNsa Nº 33/2022

Valor r$ 6.413,00 (SEiS Mil, QUaTrocENToS E TrEZE rEaiS)
oBJETo: aquisição emergencial de Material de Higiene Pessoal, para um 
período de três meses, com a finalidade de atender as demandas da Fun-
dação Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV.
daTa dE raTificaÇÃo: 01/04/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288, 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103,0149 E SUaS rESPEcTiVaS SUB-
foNTES E SUPEráViTS
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: E.r TriNdadE - EPP
ENdErEÇo: aVENida da rEPÚBlica No 1525 - cENTro
SaNTa iSaBEl do Pará /Pa – cEP: 68.790-000
TElEfoNE: (91) 3019-2606 – 3263-4563- 3247-9185
E-Mail: trimedpa@gmail.com
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 781385
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 71/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 71/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGV, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna, em 23/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos antimicrobianos para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº : 
44.734.671/0001-51, inscrição Estadual nº 374.007.758.117, com sede 
na rodovia itapira-lindoia, km 14 - Ponte Preta, telefone: (19) 3863-9482, 
email: kelly.prado@cristalia.com.br, cEP: 13.970-000, itapira/SP.
 

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

08 anfotericina B 50mg (pó 
liofilizado) 500 fr/amp r$ 28,24 r$ 14.120,00

12 cefalotina 1g 4500 fr/amp r$ 5,46 r$ 24.570,00
16 ceftazidima 1g 6000 fr/amp r$ 13,95 r$ 83.700,00
17 ceftriaxona 1g i.V. 22000 fr/amp r$ 4,50 r$ 99.000,00

27 fluconazol inj. 2mg/ml 4500 fluconazol inj. 
2mg/ml r$ 15,00 r$ 67.500,00

32
linesolida 2 mg/ml, intraveno-
sa, solução injetável. adulto/

Pediátrico
2500

linesolida 2 mg/ml, 
intravenosa, solução 

injetável. adulto/
Pediátrico

r$ 35,00 r$ 87.500,00

39 Mupirocina 300 Mupirocina r$ 17,50 r$ 5.250,00
Valor ToTal: r$ 381.640,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 381.640,00 (Trezentos e oitenta 
e um mil, seiscentos e quarenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 781264
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 72/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 72/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGV, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna, em 23/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos antimicrobianos para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: UNi HoSPiTalar cEará lTda, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ/Mf sob nº : 21.595.464/0001-68, inscrição Estadual 
nº 06.436075-0, com sede na rua francisco José albuquerque Pereira, n° 
1085, telefone: (85) 3289-3722, email: licitacao@uniceara.com.br, cEP: 
60.864.520 - cajazeiras, fortaleza/cE.

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

09 Benzilpenicilina benzatina 
1.200.000Ui 800 fr/amp r$ 6,83 r$ 5.464,00

33 Meropenem 500mg 6.000 fr/amp r$ 15,06 r$ 90.360,00
34 Meropenem 1g 10.000 fr/amp r$ 22,00 r$ 220.000,00

37 Moxifloxacino 400mg 400 bolsa 
250ml r$ 14,00 r$ 5.600,00

44 Piperacilina + Tazobactam 4g + 
500mg 20.000 fr/amp r$ 18,52 r$ 370.400,00

45 Polimixina B 500.000 Ui 6.000 fr/amp r$ 33,00 r$ 198.000,00
Valor ToTal: r$ 889.824,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 889.824,00 (oitocentos e oitenta 
e nove mil, oitocentos e vinte quatro reias).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 781029
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 78/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 78/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGV, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna, em 23/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos antimicrobianos para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: frESENiUS KaBi BraSil lTda, Pessoa Jurídica de direito Pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 49.324.221/0020-77, inscrição Estadual 
nº 107.790.33-5, com sede na av. Brasil Norte, 1255 – cidade Jardim, 
anápolis/Go, cEP: 75.080-240, telefone: (62) 3310-8200, e-mail: dilma.
luz@fresenius-kabi.com, licitação.br@fresenius-kabi.com

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

53 Vancomicina (cloridrato) 500mg 10.000 fr/amp r$ 4,40 r$ 44.000,00

Valor ToTal: r$ 44.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 44.000,00 (Quarenta e quatro 
mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 781368
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 77/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 77/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGV, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna, em 23/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos antimicrobianos para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: frESENiUS KaBi BraSil lTda - cE, Pessoa Jurídica de direito 
Privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 49.324.221/0008-80, inscrição Esta-
dual nº 06.843.694-7, com sede na rodovia cE 040, Km 10 S/N, aquiraz/
cE, cEP: 67.033-030, telefone: (85) 3260-2585/2576, e-mail: licitacacao.
br@fresenius-kabi.com, caroine.santos@fresenius-kabi.com.

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

20 Ciprofloxacino 2mg/ml 14.500 bls ou frc 
100ml r$ 17,55 r$ 254.475,00

Valor ToTal: r$ 254.475,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 254.475,00 (duzentos e cinquen-
ta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 781321
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 79/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 79/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGV, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna, em 23/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos antimicrobianos para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 16.647.278/0001-
95, inscrição Estadual nº 15.381.196-0, com sede na Passagem comenda-
dor Pinho, n° 90 – Sacramenta, telefone: (91) 3254-6701, email: comer-
cial@paramed.net.br, cEP: 66.083-200, Belém/Pa.
 

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

22 claritromicina 500mg i.V. 8.000 fr/amp r$ 42,00 r$ 336.000,00

Valor ToTal: r$ 336.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 336.000,00 (Trezentos e trinta e 
seis mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 781282

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 157 de 31 de MarÇo de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): SÔNia NoGUEira alVES
Matricula: 5793572/2
cargo: Técnico de Enfermagem
Triênio referente: 29/10/2008 a 28/10/2011
Período: 17/05/2022 a 15/06/2022

Protocolo: 781458
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria Nº 099 de 04 de aBriL de 2022
assunto: licença prêmio
Servidor (a): Maria criSTiNa MacEdo Barra
Período: 19.04 a 17.06.2022
Triênio: 16/02/2005 a 15/02/2008
Número de dias: 60 (sessenta)
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 781213

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de aLteraÇÃo 
de cLÁUsULa coNtratUaL

Nº do coNtrato a.JUr: 42/2019
ProcESSo: 2019/127013 aNEXo: 2022/302352
JUSTificaTiVa: o objeto do termo aditivo refere-se a alteração da cláu-
sula nona, item 9.1 do contrato a.jur nº 42/2019, decorrente do pedido 
formulado pela contratada, concernente a cessão de crédito do contrato 
epigrafado, no qual postula o pagamento exclusivamente junto ao Banco 
do Estado do Pará – BaNPará, com fundamento na Manifestação Jurídica, 
Nota Técnica nº 000045/2020, oriunda da Procuradoria - Geral do Estado 
do Pará, bem como pela autorização do Gestor desta SETraN.
daTa da aSSiNaTUra: 05/04/2022.
coNTraTada: coNSTrUa ENGENHaria lTda.
cNPJ: 01.621.876/0001-18.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 781376
eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo

Nº do coNtrato: 013/2021
ProcESSo: 2020/409016 aNEXo: 2022/108155
JUSTificaTiVa: o objeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo con-
tratual por mais 12 (doze) meses, qual decorre da solicitação feita pela 
contratada, motivado pelo interesse na continuação da prestação de ser-
viços, devidamente acolhida e autorizada pela autoridade superior e setor 
técnico, com fundamento no art. 57, ii da lei nº 8.666/93.
iNic.ViGÊNcia: 12/03/2022 TEr. ViGÊNcia: 12/03/2023
Valor do coNTraTo: r$ 20.317.170,34 (vinte milhões, trezentos e de-
zessete mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas decorrentes da execução dos 
serviços, objeto deste termo, correrão à conta da seguinte dotação or-
çamentária: Unidade orçamentária: 290101; Programa de Trabalho: 
26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 409051; fonte do recurso: 
0124000000; origem do recurso: Tesouro; Pi: 206SNrcMEMM.
daTa da aSSiNaTUra: 10/03/2022.
dadoS da coNTraTada:
coNTraTada: aMETa ENGENHaria lTda.
cNPJ: 04.101.986/0001-47
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira-SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTESadi

Protocolo: 781374

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 056/2022  Processo Nº 2021/537359

Valor Total: r$ 263.815,34 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e 
quinze reais e trinta e quatro centavos).
objeto: aquisição de 49.776,48 litros de óleo diesel S10, para recuperação 
de 27,12 km das Estradas Vicinais no município sendo 9.990 km vicinal 
Nascimento, 8.017 km vicinal Paraíso, 7.996 km vicinal Vira Volta e 1.117 
km vicinal Urupanã, no município de Terra Santa – Pará.
data de assinatura: 05/04/2022  Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 05/04/2022 T. Vig.: 02/08/2022
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 re-
curso: 0301000000; Plano interno: 21dEMG00145; ação detalhada: 274626.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra SaNTa - cNPJ: 23.060.866/0001-93.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 781346
eXtrato de coNVÊNio

Nº. do coNVÊNio: 051/2022 Processo Nº 2022/83610
Valor Total: r$ 287.617,96 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e 
dezessete reais e noventa e seis centavos).
objeto: aquisição de 51.268,80 l de óleo diesel S-10 para abastecimen-
to de patrulha mecanizada para recuperação de 30,97 km de estradas 
vicinais, sendo a Vicinal lago azul (24,99 km) com coordenadas inicial 
656462 – 8635 / 9244083 – 6969 e final 647238 – 1169 / 9255106 – 
3410 e a Vicinal olices (5,98 km) com coordenadas inicial 647202 – 4252 

/ 9231442 – 8527 e final 648021 – 3295 / 9235511 – 1083 com 5,98 km 
de extensão, ambas em situação de emergência com sua trafegabilidade 
comprometida e/ou trechos interditados, no município de Sapucaia/Pa.
data de assinatura: 05/04/2022  Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 05/04/2022 T. Vig.: 01/10/2022
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 re-
curso: 0301; Plano interno: 206coNVcoSH; ação detalhada: 274514.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia cNPJ: nº 
01.617.317/0001-34.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 781340

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 067/2020  Processo nº 2020/4231
Nº. do Termo: 5º data de assinatura: 31/03/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 067/2020 é decorrente da solicitação da coNVENENTE, por intermé-
dio do ofício n° 42/2022 - datado de 16 de março de 2022. a prorrogação 
de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula 
Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os documentos 
supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias  inic. de Vig.: 03/04/2022  T. Vig.: 
01/08/2022
Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU.
cNPJ: 05.421.300/0001-68.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 781337
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 007/2020 Processo nº: 2019/478232
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 29/03/2022
o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº 
007/2020 é em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de San-
tana do araguaia através do ofício nº 032/2022 datado em 07 de Março de 
2022, em virtude das dificuldades geradas pela pandemia da COVID-19, 
tais como problemas na aquisição de insumos e contratação de mão de 
obra especializada. cabe frizar também que o período chuvoso teve início 
na região e não foi possível dar continuidade às obras de forma normal e 
contínua sem que não houvesse o comprometimento da qualidade e se-
gurança da mesma. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “j”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 01/04/2022 T. Vig.: 27/09/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTaNa do araGUaia
cNPJ nº: 05.832.977/0001-99.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 781332
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 020/2021 Processo nº 2021/534898
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 31/03/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 020/2021 é decorrente da solicitação da convenente através do ofí-
cio n° 047/2022-GP/PMP datado em 23 de fevereiro de 2022 – (Processo 
2022/229430 - seq.1), em razão de o prazo ser insuficiente para a execu-
ção das ações pactuada. a parte já executada equivale a 65,37% da obra, 
portanto faltando 34,63% para que seja concluída tendo em vista o intenso 
inverno amazônico impossibilitando a conclusão do objeto neste período. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “i” e, passando consequentemente os 
documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 09/04/2022 T. Vig.: 
06/08/2022
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá cNPJ nº: 22.981.427/0001-50.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 781320
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 057/2021 Processo nº 2021/580422
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 10/01/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 057/2021 é decorrente da solicitação da convenente através do 
ofício n° 047/2022/PMT/GP datado em 23 de março de 2022 (processo 
nº 2022/354885), em virtude do período chuvoso na região e nos meses 
anteriores ficou inviável concluir os 21,55% restante do objeto. A prorro-
gação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na 
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cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j” e, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias
inic. de Vig.: 10/04/2022 T. Vig.: 08/07/2022
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TUcUMÃ
cNPJ nº: 22.981.088/0001-02
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 781328
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 075/2021 Processo nº 2021/485505
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 31/03/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 075/2021 é decorrente da solicitação da convenente através 
do ofício n° 022/2022  GaB/PMa datado em 04 de março – (Processo 
2022/270979 - seq.1). a prorrogação de prazo encontra fundamento na 
lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “i” e “g”, 
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 02/04/2022 T. Vig.: 28/09/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE alENQUEr - cNPJ nº: 04.838.793/0001-73.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 781323

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 094 de 30 de MarÇo 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 Maio/2022, conforme relação anexa.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 30/03/2022.
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

aNeXo da Portaria Nº 094  de 30 de MarÇo de 2022
 

Nº MatricULa NoMe LotaÇÃo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

1 5929401/ 2 PaMElla rEJaNE KEMPEr caMPaNHaro
GaB. SEcrE-

Tário
19.02.2021 a 
18.02.2022

16.05 a 
30.05.2022

2 2038226/1 Joao doMiNGoS ViEira da SilVa dirTÉc
30.06.2020 a 
29.06.2021

02 a 31.05.2022

3 80846070/2 Yara do Socorro SaNToS da SilVa dirTEc
01.05.2020 a 
30.04.2021

02 a 31.05.2022

4 3278255/1 MaNoEl JoSÉ da SilVa SaNToS coNJUr
08.01.2021 a 
07.01.2022

02 a 31.05.2022

5 3278220/1 JoSE riBaMar HENriQUE dE SoUZa GSG
01.04.2020 a 
31.03.2021

02 a  31.05.2022

6 3277763/1
Maria EdilENE coNcEicao NaSci-

MENTo
GrH

08.05.2021 a 
07.05.2022

09.05 a 
07.06.2022

7 2043807/1 aNToNio SilVa dE oliVEira
1º Nr

caSTaNHal
01.03.2020 a 
28.02.2021

02 a 31.05.2022

8 2028530/1 carloS rocHa da SilVa
1º Nr

caSTaNHal
01.07.2020 a 
30.06.2021

02 a 31.05.2022

9 2043661/1 WalTEr lUiS da SilVa
1º Nr

caSTaNHal
11.02.2021 a 
10.02.2022

02 a 31.05.2022

10 2046075/1 oSMar GoMES da coSTa
1º Nr

caSTaNHal
01.07.2020 a 
30.06.2021

02  a 31.05.2022

11 2046253/1 raiMUNdo aNSElMo lEal dE oliVEira
1º Nr

caSTaNHal
01.07.2020 a 
30.06.2021

02  a 31.05.2022

12 2040301/1 JoSE riBaMar da SilVa alMEida
2º Nr

caPaNEMa
11.02.2021 a 
10.02.2022

02 a 31.05.2022

13 2042940/1 MaNoEl aNToNio da SilVa aViZ
2º Nr

caPaNEMa
01.04.2021 a 
31.03.2022

02 a 31.05.2022

14 2048310/1 PEdro oSValdo da coSTa
2º Nr

caPaNEMa
02.05.2021 a 
01.05.2022

03.05 a 
01.06.2022

15 2042894/1 lUiZ aUGUSTo da SilVa raMoS
2º Nr

caPaNEMa
01.04.2021 a 
31.03.2022

02.05 a 
01.06.2022

16 2049260/1 raiMUNdo aNToNio fErrEira da SilVa
3º Nr-SaN-

TarÉM
12.07.2020 a 
11.07.2021

02 a 31.05.2022 

17 2025558/1 BENEdiTo liMa doS SaNToS
4º Nr

aBaETETUBa
02.05.2021 a 
01.05.2022

03.05 a 
01.06.2022

18 2024578/1 JoSE BENEdiTo da crUZ carMo
4º Nr

aBaETETUBa
01.04.2021 a 
31.03.2022

02 a 31.05.2022

19 2026368/1 MaNoEl corrEa PiNHEiro
4º Nr

aBaETETUBa
04.04.2021 a 
03.04.2022

02 a 31.05.2022

20 2035243/1 JoSE HilToN BarBoSa MiraNda
6º Nr

coNcEiÇÃo 
do araGUaia

01.03.2021 a 
28.02.2022

02 a 31.05.2022

21 2033445/1 raiMUNdo NorMaNdo dE oliVEira
6º Nr

coNcEiÇÃo 
do araGUaia

01.06.2020 a 
31.05.2021

02 a 31.05.2022

22 20923/ 2 liaNa Maria SilVa BENicio
6º Nr

coNcEiÇÃo 
do araGUaia

01.02.2020 a 
31.01.2021

02 a 31.05.2022

23 2046890/1 doMiNGoS dE JESUS MacEdo
9º Nr

 SoUrE
22.04.2021 a 
21.04.2022

02 a 31.05.2022

 

24 2036010/1 JoSE SaNToS oliVEira 10º Nr
alENQUEr

01.07.2020 a 
30.06.2021 02 a 31.05.2022

Protocolo: 781217

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de LicitaÇÃo
ModaLidade: coNcorrÊNcia.

Número: n.º 037/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 037/2021 – SETraN.
Vencedora: f G coNSTrUÇÕES & SErViÇoS lTda – EPP.
Valor: r$ 5.545.809,66.
Belém, 05 de abril de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 781355
eXtrato de aUtoriZaÇÃo de Uso

Nº do terMo: 03/2022  Proc. Nº. 2021/1137920
objeto: o presente Termo tem como objeto a autorização de Uso de faixa 
de domínio, sem qualquer ônus para a SETraN, para o lançamento de 
cabo subterrâneo na Rodovia PA-254, saindo Km 25 (Subestação de ener-
gia elétrica) até a cidade de oriximiná-Pa.
data de assinatura: 05/04/2022
Prazo de Vigência: indeterminado
foro: comarca de Belém/Pa
dadoS da aUToriZada:
Nome: clicKiP SErViÇoS dE coMUNicaÇÃo lTda.
cNPJ: 19.402.859/0001-55
logradouro: av. Margarida, Nr. 2660, Sala 10, Bairro cidade Nova, cep 
69.097-305
cidade: Manaus (aM)
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 781373
coMUNicaÇÃo de recUrso

ModaLidade: toMada de PreÇos.
Número: n.º 037/2021.
comunicamos aos interessados que a empresa M GoMES da SilVa & cia 
lTda, interpôs recurso administrativo contra a decisão desta comissão de 
iNaBiliTá-la no certame, e que, a partir da publicação deste aviso, abre-
se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desse recurso, cuja 
cópia se encontra à disposição dos interessados nesta cPl, no horário de 
08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente de licitação da 
SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 05 de abril de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 781365

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 02
coNtrato 010/2021-cPH

oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a alteração contratual, 
com acréscimo e supressão do valor original, que resultam na diminui-
ção do valor global do contrato nº 010/2021- cPH, que versa sobre a 
execução de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal 
Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de Melgaço, Estado do 
Pará. o contrato suportará acréscimo no valor de r$ 157.408,98 (cento e 
cinquenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e noventa e oito centavos), 
que representa aproximadamente 3,64% do valor originalmente avençado. 
o mesmo contrato suportará supressão no valor de r$ 157.872,43 (cento 
e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e três 
centavos), o que representa aproximadamente 3,65% do valor original-
mente pactuado. O impacto financeiro das alterações supramencionadas 
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corresponde ao decréscimo de r$ 463,45 (quatrocentos e sessenta e três 
reais e quarenta e cinco centavos). o valor global do contrato após as 
alterações supramencionadas passará a ser de r$ 4.319.686,83 (quatro 
milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oi-
tenta e três centavos).
data de assinatura: 28/03/2022
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 05.257.336/0001-58 SErVE oBraS ENGENHaria EirEli.
Endereço: rua dos Pariquis, nº 3001, sala 807, Bairro: cremação, cEP: 
66.040-045, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 781416

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº005/2022-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa para o fornecimento/prestação de serviços de 
aquisição de Certificado Digital e-CPF A1- Arquivo Digital- Padrão ICP-Bra-
sil, para o setor de recursos humanos da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará, através da dispensa de licitação nº 005/2022-cPH, 
Processo nº 2022/330774.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.126.1508.8238
Natureza de despesa – 339140
fonte(s) – 0101
contratado(a) (s):
iMPrENSa oficial do ESTado do Pará
cNPJ/cPf/Mf nº: 04.835.476/0001-01
Endereço: Travessa do chaco, nº 2271, Bairro: Marco - cEP: 66.093-410 
– E-mail: ar@ioe.pa.gov.br – Telefone:(91) 4009-7802 - Município: Belém 
– Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$150,00 (cento e cinquenta reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
- Base legal da dispensa: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 781070

diÁria
.

Portaria Nº 062/2022-GP de 01 de aBriL de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Maracanã (Vila de algodoal) no dia 31/03/2022, a serviço da compa-
nhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 01 de abril de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 780910
Portaria Nº. 063/2022-GP de 04 de aBriL de 2022.

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo DECRETO publicado no Diário Oficial do Estado n° 
33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP 
que delega poderes de ordenador de despesa desta cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém nos dias 04/04/2022 a 07/04/2022, a serviço da compa-
nhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁrias
abraão Benassuly Neto Presidente 5903602 106.009.062-72 3.1/2

 
registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 04 de abril de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780911
Portaria Nº 064/2022-GP de 04 de aBriL de 2022.

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo DECRETO publicado no Diário Oficial do Estado n° 
33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP 
que delega poderes de ordenador de despesa desta cPH,

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém e alenquer nos dias 05/04/2022 a 08/04/2022, a serviço da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁrias
anna Julia Sousa de Pina Gerente 5416973 430.798.812-49 3.1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 04 de abril de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780912
Portaria Nº. 065/2022-GP de 04 de aBriL de 2022.

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo DECRETO publicado no Diário Oficial do Estado n° 
33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP 
que delega poderes de ordenador de despesa desta cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém e alenquer nos dias 05/04/2022 a 08/04/2022, a serviço da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁrias
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 3.1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 04 de abril de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780913

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo ProtocoLada No d.o.e Nº 34.921 soB 
o NÚMero de 780421, Pro ForMa:

onde se lê:
“data assinatura: 31/01/2022”
Leia-se:
“data assinatura: 31/03/2022”

Protocolo: 781014

.

.

coNtrato
.

eXtrato coNtrato de Nº 09/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará – arcoN-Pa / E a EMPrESa Grafica E EdiTora SaNTa crUZ lTda. 
objeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMEN-
To dE MaTErial Gráfico.
Vigência 05.04.2022 a 04.04.2023.
dotação orçamentária funcional Programática: 04.122.1297.8338.0000
Elemento de despesa: 339030;
fontes: 0261.
da fundamentação legal: lei n° 8.666/1993/10.520/02. Valor: r$ 
30.571,67 (trinta mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete cen-
tavos), estimado anual. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 05.04.2022
ordenador de despesas: diretor Geral EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Endereço da contratada: na rodovia Transcoqueiro, 70 letra a, una, Belém, 
Pa - cep: 66652300.

Protocolo: 781370

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

coNtrato Nº 43/2022-sedaP
iNeXiGiBiLidade Nº 001/2022-sedaP

objeto: locaÇÃo dE ESPaÇo Para o EVENTo “MiNi fESTiVal do cHo-
colaTE, florES E JoiaS”, período de 08 a 10/04/2022
Valor Global: r$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 3390-39; fonte 
de recurso: 0135; função Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 05/04/2022.
Vigência: 06/04/2022 a 05/05/2022.
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contratado: iNSTiTUTo dE GEMaS E JÓiaS da aMaZÔNia - iGaMa
Endereço: Praça amazonas s/n, bairro do Jurunas – Belém – Pará, 66.025-
070, na cidade de Belém, Estado do Pará.
ordenador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 781582

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 235/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: antônia do Socorro aleixo Barbosa carGo: diretora – 
dafa. MaTrÍcUla: 5945834-1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Benevides/
Pa. oBJETiVo: Participar da i conferência Municipal de agricultura e abas-
tecimento: consolidando a agricultura e desenvolvimento Sustentável em 
Benevides. PErÍodo: 07/04/2022. Nº dE diáriaS:  ½ (meia). ordENa-
dor: rosivaldo Batista /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 236/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Maria clarice leonel. carGo: Técnico a. MaTrÍcUla: 
2016923/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Benevides/Pa. oBJETiVo: re-
alizar Palestra de “Sustentabilidade da agricultura na amazônia Paraense, 
com Enfoque na região Metropolitana de Belém” na i conferência Munici-
pal de agricultura e abastecimento: consolidando a agricultura e desen-
volvimento Sustentável em Benevides.PErÍodo: 07/04/2022. Nº dE diá-
riaS:  ½ (meia). ordENador: rosivaldo Batista /diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 226/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Martha Nilvia Gomes Pina. carGo: Engenheira agrônoma. 
MaTrÍcUla: 23868/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Benevides/Pa.oB-
JETIVO: Realizar Palestra de “A importância dos Conselhos Municipais de 
desenvolvimento rural Sustentável” na i conferência Municipal de agri-
cultura e abastecimento: consolidando a agricultura e desenvolvimento 
Sustentável em Benevides. PErÍodo: 07/04/2022. Nº dE diáriaS:  ½ 
(meia). ordENador: rosivaldo Batista /diretor administrativo e finan-
ceiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 244/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: Jonatas Tavares de Sousa  carGo: Motorista  MaTrÍcUla: 
5214424 riGEM:Belém/Pa dESTiNo: Benevides/Pa. oBJETiVo: conduzir 
as servidoras que irão participar da i conferência Municipal de agricultura 
e abastecimento: consolidando a agricultura e desenvolvimento Sustentá-
vel em Benevides. PErÍodo: 07/04/2022. Nº dE diáriaS:  ½ (meia). or-
dENador: rosivaldo Batista /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 781098
Portaria de diÁrias Nº 223/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: João Terra da Trindade Junior. carGo: Técnico em Gestão 
de Pesca e aquicultura. MaTrÍcUla: 589948/1. oriGEM: Belém/Pa. dES-
TiNo: abaetetuba/Pa. oBJETiVo: Participar da inauguração da feira do 
peixe vivo e fazer visita técnica na colônia dos Pescadores. PErÍodo: 14 a 
15/04/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 226 /2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: raimundo Guimarães feliz. carGo: diretor de desenvol-
vimento de Pesca e aquicultura. MaTrÍcUla: 594618/2. oriGEM: Belém/
Pa. dESTiNo: abaetetuba/Pa. oBJETiVo: Participar da inauguração da 
feira do peixe vivo e fazer visita técnica na colônia dos Pescadores. PErÍo-
do: 14 a 15/04/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 222/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Ediano de Souza Sandes. carGo: Técnico em Gestão de 
Pesca e aquicultura. MaTrÍcUla: 5893617. oriGEM: Belém/Pa. dESTi-
No: abaetetuba/Pa. oBJETiVo: Participar da inauguração da feira do pei-
xe vivo e fazer visita técnica na colônia dos Pescadores. PErÍodo: 14 a 
15/04/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 239/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Paulo Victor conceição de almeida. carGo: colaborador 
Eventual. MaTrÍcUla: 053.959.062-23. oriGEM: augusto correa /Pa. 
dESTiNo: Belém/Pa.oBJETiVo: Transportar material e deslocar produção 
de caranguejo para abastecer a feira do Pescado da Semana Santa. PErÍ-
odo: 13 a 15/04/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 238/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: José roberto Tavares da Silva. carGo: colaborador Even-
tual. MaTrÍcUla: 318.913.492-87. oriGEM: augusto correa/Pa. dESTi-

No: Belém/ Pa. oBJETiVo: Transportar material e deslocar produção de 
caranguejo para abastecer a feira do Pescado da Semana Santa. PErÍo-
do: 13 a 15 /04/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 237/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: átila Santos Brandão. carGo: Técnico de Gestão de Pesca 
e aquicultura. MaTrÍcUla: 57210925/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
augusto correa / Pa. oBJETiVo: Transportar material e deslocar produção 
de caranguejo para abastecer a feira do Pescado da Semana Santa. PErÍ-
odo: 11 a 13/04/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 781560

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de reaBertUra da sessÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 01/2021-sedaP

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE iMPlaNTaÇÃo dE SiSTEMaS colETiVoS dE aBaSTE-
ciMENTo dE áGUa, coM ESTaÇÃo dE TraTaMENTo NaS coMUNidadES 
rUraiS doS MUNicÍPioS da ilHa do MaraJÓ, TaiS coMo afÚa, Ba-
GrE, BrEVES, SaNTa crUZ do arari E Na rEGiÃo do XiNGU: alTaMi-
ra, PorTo dE MoZ E ViTÓria do XiNGÚ, NESTE ESTado.
a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – SE-
daP, através da Presidente da comissão Especial de licitação Sra. SHirlEY 
criSTiNa da coSTa rEiS, designada pela Portaria n° 361, publicada no 
doE de 29 de outubro de 2021, TorNa PÚBlico para conhecimento que a 
rEaBErTUra da SESSÃo, será dia 08/04/2022 as 10h00min.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente 
de licitação.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
Shirley cristina da costa reis
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 781101

.

.

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

2013/336490 GUSTaVo VaZ rEBoUÇaS faZENda Morada 
do Boi 261,1153Ha SÃo fÉliX do 

XiNGU 739/2022

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

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo.
Sr.PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS 
do ProcESSo do coNTraTo dE coNcESSÃo dE dirEiTo rEal dE USo 
(ccdrU) dE loTES aGrÍcolaS iNSErToS No ProJETo ESTadUal dE 
aSSENTaMENTo SUSTENTáVEl- PEaS UrUcUrÉ, localiZado No MUNi-
cÍPio dE acará, ao(S) iNTErESSadoS(S) aBaiXo:

Processo NoMe Área deNoMiNaÇÃo Portaria

2020/665978 adEMar do carMo fErrEira 87,8106Ha SÍTio doiS irMÃoS 740/2022

Belém (Pa), 05/04/2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – PrESidENTE

Protocolo: 781205
Portaria Nº 738/2022

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e lei n° 6.834, de 13 de fevereiro de 
2006, que trata das atribuições e dos requisitos para provimento de cargos 
criados por esta lei, no instituto de terras do Pará – iTErPa e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/405326, de 04 de abril de 2022;
r  E  S  o  l  V  E:
i - EXoNErar, o servidor Mario SErGio dE liMa SoUSa, matrícula n° 
80845071/1, do cargo comissionado de Gerente de regularização fundiá-
ria, código GEP-daS-011.3.
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ii - NoMEar, daNYEllE coNcEiÇÃo MoNTEiro coUri, para o cargo co-
missionado de Gerente de regularização fundiária, código GEP-daS-011.3.
ii - faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 05 de abril de 2022. 
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 05 de 
abril 2022.

Protocolo: 781193
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo.
Sr.PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS 
do ProcESSo do coNTraTo dE coNcESSÃo dE dirEiTo rEal dE USo 
(ccdrU) dE loTES aGrÍcolaS iNSErToS No ProJETo ESTadUal dE 
aSSENTaMENTo SUSTENTáVEl- PEaS UrUcUrÉ, localiZado No MUNi-
cÍPio dE acará, ao(S) iNTErESSadoS(S) aBaiXo:

Processo NoMe Área deNoMiNaÇÃo Portaria

2020/949563 carloS aUGUSTo do carMo 
E coSTa 27,6471Ha SÍTio NoVa Vida 741/2022

Belém (Pa), 05/04/2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – PrESidENTE

Protocolo: 781251
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

062804167/2021 lUiZ oMar cardoSo 
PiNHEiro faZENda PiNHEiro 107,5050 Ha oUrÉM/Pa 1158/2022

042800841/2021 lUciaNo loBaTo 
araUJo faZENda aBElHEira 53,6339 Ha aBaETETUBa/Pa 1160/2022

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

Protocolo: 780990
Portaria Nº 742/2022

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto n° 63, de 
14 de março de 2007;
considerando os termos do Processo nº 2022/395586, de 01.04.2022;
 r  E  S  o  l  V  E:
i – rEVoGar, a PorTaria Nº 0702/2021, de 01.06.2021, publicada no 
DOE nº 34.604, de 07.06.2021, que concedeu a Gratificação de Tempo 
integral, no percentual de 50% (cinquenta por cento) à servidora PaTricia 
cUNHa dE oliVEira BaSToS, Técnico em Gestão de desenvolvimento 
agrário e fundiário, matrícula nº 5924619/3.
II – CONDEDER a referida Gratificação no mesmo percentual acima citado 
à servidora BEaTriZ aNTUNES NUNES, Técnico em Gestão de desenvolvi-
mento agrário e fundiário, matrícula nº 6039083/3.
iii – faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 01 de abril de 2022.
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 05 de 
abril de 2022.

Protocolo: 781391

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº: 002/2022-iterPa
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa - cNPJ: 
05.089.495/0001-90
oBJETo: aquisição de quinze (15) licenças de software Métrica Topo, com 
vigência programada de três (3) anos, para atendimento das demandas de 
serviços de georreferenciamentos de imóveis rurais e de imóveis urbanos, 
na modalidade regularização Urbana (rEUrB), executados pelos técnicos 
do instituto de Terras do Pará (iTErPa).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, caput, lei nº 8666/93.
JUSTificaTiVa: Se faz necessários a aquisição de softwares que propiciem 
uma maior agilidade na elaboração das peças técnicas, fruto do georrefe-
renciamento de áreas rurais e urbanas, bem como promove a elaboração 
de planilhas odS que rodam no sistema deste instituto de terras (Sicarf) 
e do sistema SiGEf do iNcra, conforme manitestação técnica constante 
no sequencial 27 do autos.
orÇaMENTo: EXErcÍcio: ação: 273.588, Proj./ativ.: 21.126.1508.8238, 
fonte: 0623, Elemento de despesa: 449040, P.i.: 412.000.8238E.
Valor GloBal: r$53.550,00 (cinquenta três mil, quinhentos e cinquenta 
e cinco reais).
coNTraTado: MÉTrica TEcNoloGia iMPorT. E EXPorTaÇÃo lTda - 
cNPJ: 01.227.689/0001-54 .

ENdErEÇo: rua Marechal deodoro, nº 2342, Bairro Vila Monteiro, Municí-
pio de Piracicaba (SP), cEP: 13.418-565, telefone (19) 3432-5556, e-mail 
contato@metrica.com.br, site: metrica.com.br.
daTa dE aSSiNaTUra: 31/03/2022
ordENador dE dESPESaS: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS-Presidente/iTErPa.

Protocolo: 781398

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de aUtoriZaÇÃo e ratiFicaÇÃo de iNeXGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº: 002/2022-iterPa

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa - cNPJ: 
05.089.495/0001-90
oBJETo: aquisição de quinze (15) licenças de software Métrica Topo, com 
vigência programada de três (3) anos, para atendimento das demandas de 
serviços de georreferenciamentos de imóveis rurais e de imóveis urbanos, 
na modalidade regularização Urbana (rEUrB), executados pelos técnicos 
do instituto de Terras do Pará (iTErPa).
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO: Autorizo e Ratifico a inexigibilidade de li-
citação presente, que tem por objeto a aquisição de quinze (15) licenças 
de software Métrica Topo, com vigência programada de três (3) anos, para 
atendimento das demandas de serviços de georreferenciamentos de imó-
veis rurais e de imóveis urbanos, na modalidade regularização Urbana 
(rEUrB), executados pelos técnicos do instituto de Terras do Pará (iTEr-
Pa), no valor de r$53.550,00 (cinquenta três mil, quinhentos e cinquenta 
e cinco reais), para a empresa MÉTrica TEcNoloGia iMPorT. E EXPor-
TaÇÃo lTda, cNPJ: 01.227.689/0001-54.
daTa dE aSSiNaTUra: 31/03/2022
aUToridadE coMPETENTE: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS-Presidente/iTErPa.

Protocolo: 781401

diÁria
.

Portaria Nº 737/2022 de 05/04/2022
objetivo: Para deslocar o servidor Paulo Édson da Silva alves, agrimensor 
,que se encontra no município de conceição do araguaia, para o município 
de Belém.
Período: 04 a 07/04/2022 (3,5) diárias
Servidor:
-57193374/1-fábio conceição Neves Gomes (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 781110

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1600/2022 - adeParÁ, de 05 de aBriL de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2022/138380 e o que determina o art. 132, inciso ii 
da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTificaÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) dEoclEciaNo loPES diaS, matrícula n° 
57188378/1, para responder pela Gerência de contratos e aquisições/
SEdE, durante o período de 30(trinta) dias de férias do(a) titular GarEZa 
caldaS dE MoraES, matricula 57216853/2, GEP-daS 011.4, no período 
de 01.04.22 a 30.04.22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 781291

errata
.

errata da Portaria 1328/2022, PUBLicado 
dia 23/03/2022

onde se lê: 24/03/2022 a 26/03/2022.
Leia-se: 28/03/2022 a 30/03/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781392

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo
coNtrato Nº 02/2018

Valor GloBal ESTiMado: r$ 16.688,70
ViGÊNcia: 22/03/2022 à 21/08/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: fornecimento de água mineral das UlSaS de 
Santarém, Marabá e capanema.
JUSTificaTiVa: reajuste de valor do contrato e prorrogação por 12 meses
coNTraTado: EMPrESa iNTEGral diSTriBUidora E aTacadiSTa lTda-EPP
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo – diretor Geral da 
adepará

Protocolo: 781535
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diÁria
.

Portaria: 1593/2022 objetivo: objetivo técnico de apoio na padroniza-
ção e organização desta unidade especificamente que diz respeito a Cam-
panha de erradicação da febre aftosa e preparação para supervisão do 
Mapa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TrairÃo/
Pa destino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 5723471/ aNdrESoN rodriGUES 
PraTa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 23/03/2022 a 
26/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 781113
Portaria: 1594/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre a mos-
ca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BrEVES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 5942399/ iÊda rodriGUES da 
SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 17/03/2022 a 18/03/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781119
Portaria: 1592/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEVES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 59430009/ raiMUN-
do frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 
28/03/2022 a 30/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781106
Portaria: 1595/2022 Objetivo: Realizar inspeção fitossanitária em la-
vouras de soja e fiscalização de cadastro em 20 propriedades no municí-
pio. Para a realização das atividades a servidora precisará se deslocar em 
distâncias de até 130km para chegar em cada propriedade. Será 1/2 diária 
por dia, pois o servidor nao pernoitará no local de destino.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTaNa do araGUaia/Pa 
destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 5898310/ SUElEM MorEi-
ra riBEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 04/04/2022 a 
08/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781126
Portaria: 1612/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: 
MoNTE doUrado/Pa Servidor: 55585764/ JoSÉ lUÍS MoNTEiro MaGa-
lHÃES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 08/04/2022 a 
22/04/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781159
Portaria: 1610/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola) no município de 
Monte dourado.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 
5871123/ PEdro ElViS GoMES carValHo (aGENTE fiScal aGroPEcU-
ário) / 14,5 diáriaS / 08/04/2022 a 22/04/2022. ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781146
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

47293/2022, Portaria Nº 1210/2022 de 22/03/2022
Portaria: 1611/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 54193764/ daNiEl alVES SilVa (aUXiliar dE 
caMPo) / 14 diáriaS / 02/04/2022 a 15/04/2022. ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781152
Portaria: 1615/2022 objetivo: realizar a sensibilização dos servidores 
para a auditoria do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento, 
quanto às atividades técnicas da defesa sanitária animal.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa 
Servidor: 51855627/ JEffErSoN PiNTo dE oliVEira (dirETor (a) dE 
dEfESa E iNSPEÇÃo aNiMal) / 10,5 diáriaS / 30/03/2022 a 09/04/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 781197
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

47350/2022, Portaria Nº 1270/2022 de 23/03/2022
Portaria: 1613/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 54187171/ fraNciSco rodriGUES MoNTEiro 
(aUXiliar dE caMPo) / 14 diáriaS / 02/04/2022 a 15/04/2022. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781171
Portaria: 1614/2022 objetivo: realizar cobertura jornalística, de produção de 
material audiovisual e de armazenamento de dados para divulgação das ações da 
adEPara no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57235010/ MaNUEla ViaNa 
dE oliVEira (coordENador) / 3,5 diáriaS / 23/03/2022 a 26/03/2022. or-
denador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 781184
Portaria: 1616/2022 Objetivo: Notificar 22 propriedades para reali-
zar vacinação fiscalizada/assistida no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria 
daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa diaS (GErENTE 
rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 04/04/2022 a 08/04/2022. ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 781209

Portaria: 1587/2022 objetivo: Participar de reunião técnica sobre 
avaliação anual de desempenho dos Servidores da adEPará com vista 
a Progressão e Promoção no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MoNTE doUrado/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 
57190367/ MarcoS NaSciMENTo MoUra (fiScal ESTadUal aGroPE-
cUário) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 780998
Portaria: 1578/2022 Objetivo: Realiza Vigilância Ativa para a Febre Af-
tosa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 57216618/ 
draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária 
/ 28/03/2022 a 29/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780915
Portaria: 1597/2022 objetivo: dar apoio na realização de Vistoria para 
abertura de cadastro, na região da Bradesco, indiaporã, Gleba arraia, 
Nazaré.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEi-
ÇÃo do araGUaia/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa Servidor: 
55586141/ diENY fErrEira da TriNdadE (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 01/04/2022. ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780921
Portaria: 1596/2022 objetivo: dar apoio no atendimento aos produ-
tores rurais no Município de inhangapi.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caSTaNHal/Pa destino: iNHaNGaPi/Pa Servidor: 
5897812/ raiMUNdo aPriGio MENdoNÇa SoUSa (TÉcNico aGrÍcola) 
/ 3,5 diáriaS / 28/03/2022 a 31/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 780918
Portaria: 1579/2022 Objetivo: Realizar Vigilância epidemiológica e atu-
alização cadastral de propriedade 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 / 28/03/2022 a 28/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780925
Portaria: 1586/2022 objetivo: conduzir os servidor com o objetivo de 
implantação do modelo de gestão por resultado para o cumprimento das 
metas estabelecidas pelo PPa 2022 nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa,caPa-
NEMa/Pa Servidor: 5905890/ JoSUÉ doS SaNToS carValHo (MoToriS-
Ta) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 780961
Portaria: 1599/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes referen-
te a 2º etapa de vacinação contra brucelose 2021.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU d`arco/Pa 
Servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo (TÉcNico aGrÍcola) / 
4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 01/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 780952
Portaria: 1585/2022 objetivo: realizar abertura e encerramento de 
quarentena de animais destinados à exportação.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: aBa-
ETETUBa,MoJU/Pa Servidor: 57217053/ lEaNdro loPES raMoS (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780949
Portaria: 1580/2022 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais. Justifica-se o pedido de diárias para o mesmo municí-
pio, uma vez que as propriedades a serem visitadas se encontram distante 
do município com mais de duas horas de deslocamento havendo a neces-
sidade de pernoita nos locais das ação.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: cUrraliNHo/Pa destino: cUrraliNHo/Pa Servi-
dor: 5939070/ arNaldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 29/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780930
Portaria: 1581/2022 objetivo: Realizar Vigilância epidemiológica e atu-
alização cadastral de propriedade na ilha de Mosqueiro.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MoSQUEiro/Pa 
Servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ do NaSciMENTo (MÉdico VETE-
riNário) / 0,5 diária / 28/03/2022 a 28/03/2022.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780933
Portaria: 1582/2022 objetivo: conduzir os servidores Marcia Penna e 
adriano Vilar, que irão com o objetivo de ministrar curso sobre o PNcEBT, 
realizar vistorias nas salas de diagnósticos, repassar orientação técnica aos 
médicos veterinários habilitados no PNcEBT e realizar reunião técnica com 
os servidores da adEPará. lei 5810/94, art. 145/149.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá,NoVa iPi-
XUNa/Pa Servidor: 54187223/ oVidio GoMES Bricio NETo (MoToriS-
Ta) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780938
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coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta 
Nº 47138/2022, Portaria Nº 1113/2022 de 17/03/2022

Portaria: 1598/2022 objetivo: realizar ação técnica e administrativa 
nas Gerencia regional de Xinguara, no município de rio Maria e Bannach 
com a realização de vistoria em propriedade compossível indícios de irre-
gularidades, e posteriormente realizar a atualização cadastral dos produ-
tores e das propriedades e regularização do rebanho no sistema SiaPEc.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM /Pa des-
tino: BaNNacH, rio Maria, XiNGUara/Pa Servidor: 57174044/ JoSE 
roBErTo coSTa (GErENTE) / 9,5 diáriaS / 17/03/2022 a 26/03/2022. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780939
Portaria: 1583/2022 objetivo: realizar supervisão interna das ativida-
des técnicas pertinentes aos Programas Sanitários da defesa animal da 
adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ca-
PaNEMa/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57201611/ GErlaN MaToS 
dE alVarENGa (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 20/03/2022 a 
26/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780943
Portaria: 1584/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agro-
pecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: caPaNEMa,SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 54190649/ 
carla lorENa oliVEira riBEiro (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS 
/ 18/03/2022 a 21/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780944
Portaria: 1588/2022 Objetivo: Vigilância epidemiológica em proprie-
dades rurais aleatórias e de risco.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo/Pa Servidor: 54196745/ 
clEoMENES dEMErVal PiMENTEl coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 2,5 diáriaS / 23/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 781072
Portaria: 1591/2022 objetivo: conduzir a diretora de defesa e inspeção 
Vegetal, com o objetivo de palestrar sobre Monilíase do cacaueiro, durante 
a programação do i SEMiNário iNTEGrado dE aTiVidadES ProdUTi-
VaS da rEGiÃo XiNGU.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira/Pa Servidor: 57223189/ rodri-
Go JoSÉ cardoSo do ESPiriTo SaNTo (MoToriSTa) / 3,5 diáriaS 
/ 05/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781088
Portaria: 1589/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola) no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa des-
tino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5869552/ flaVio SilVa dE fiGUEi-
rEdo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 08/04/2022 
a 22/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781079
Portaria: 1590/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa destino: MoN-
TE doUrado/Pa Servidor: 55586106/ carloS alBErTo riBEiro filHo 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 08/04/2022 a 
22/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 781081
Portaria: 1625/2022 Objetivo: Realizar entrega de notificação e controle 
populacional em propriedades próximo ao focos de raiva no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa des-
tino: acará/Pa Servidor: 08400661/ alTiNo diaS da coSTa / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 04/04/2022 a 08/04/2022. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 781354
Portaria: 1624/2022 Objetivo: Realizar vigilâncias ativas em proprie-
dades rurais consideradas de risco aleatório e risco para febre aftosa com 
criações de bovinos e suínos e entrega de notificações de vacinação assis-
tida e/ou fiscalizada da etapa maio 2022 contra febre aftosa no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa 
destino: SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54186897/ WilSoN ro-
GErio rodriGUES doS SaNToS / (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS 
/ 18/04/2022 a 20/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 781342
Portaria: 1619/2022 Objetivo: Vigilância epidemiológica em proprie-
dades rurais aleatórias e de risco.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa 
Servidor: 54196745/ clEoMENES dEMErVal PiMENTEl coSTa / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 29/03/2022. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 781287
Portaria: 1620/2022 objetivo: realizar treinamento prático de avaliação 
de estabelecimento com pretensão a SiSBi-Poa.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaracaNÃ/Pa Ser-
vidor: 57223132/ SElMa daMaScENo da cUNHa / (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 31/03/2022 a 
31/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 781293
Portaria: 1621/2022 objetivo: realizar orientação e visita técnica em 
estabelecimentos para a obtenção do registro no artesanal de produ-
tos de origem animal no município de almeirim.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: alMEiriM/Pa Ser-
vidor: 6403242/ criSTiaNE BarBaS rEalE SiMÕES / (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 05/04/2022 a 
08/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 781299

Portaria: 1618/2022 objetivo: realizar visita de monitoramento em 
propriedade de inquérito de psc.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: Eldorado doS caraJáS/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa 
Servidor: 57224168/ KariNNY fErrEira caMPoS / (MÉdico VETEriNá-
rio) / 2,5 diáriaS / 11/04/2022 a 13/04/2022. ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 781277
Portaria: 1617/2022 Objetivo: Vigilância epidemiológica em proprie-
dades rurais aleatórias e de risco.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa 
Servidor: 57224213/ NElSoN JoSE dE liMa fErNaNdES / (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 29/03/2022. orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 781266
Portaria: 1622/2022 objetivo: dar apoio administrativo e logístico 
os servidores com o objetivo de supervisão técnica das ações de defe-
sa animal executadas pela SVE-Pa nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, aNaPU, 
GoiaNÉSia do Pará, NoVo rEParTiMENTo, TailÂNdia/Pa Servidor: 
54196694/ lENo rEGiNaldo rEiS dE aNdradE / (aUXiliar dE caMPo) 
/ 6,5 diáriaS / 27/03/2022 a 02/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 781326
Portaria: 1623/2022 objetivo: obrigatoriedade de participação na su-
pervisão Quali-SV no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: TUcUMÃ/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 
5960560/ roSSllENEY alVES SaMPaio PalHETa / (GErENTE rEGioNal) 
/ 1,5 diária / 30/03/2022 a 31/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 781336

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0186/2022 – 05.04.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação à emprega-
da - EllEN KaSSia dE fiGUEirEdo PiNHEiro BarrETo - Matrícula nº 
5901857/2, a contar de 05.04.2022, rESolVE:
I – E X O N E R A R, do Cargo de Emprego de Confiança II.
ii – N o M E a r, para o cargo comissionado de assessor Jurídico.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Portaria Nº 0187/2022 – 05.04.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 05.04.2022, a advogada SUYaNE MoraES SaN-
TOS, para o Cargo de Emprego de Confiança III, ficando lotada na Asses-
soria Jurídica.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Portaria Nº 0188/2022 – 05.04.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 05.04.2022, oZiEl aNToNio Baia dE SarGES, 
para o Cargo de Emprego de Confiança II.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Protocolo: 781581

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 009/2022
data de assinatura: 06/04/2022
Vigência: 06/04/2022 à 05/04/2023
objeto: a contratação de Empresa Especializada no fornecimento de servi-
ços de computação em nuvem para hospedagem de servidor de aplicação 
e Servidor de Banco de dados para instalação do Sistema 1-SiSaTEr-Pa-
rá; 2-QGiS-Server ou GeoServer; 3-Visualizador de Mapas/Geoportal, 
visando viabilizar as necessidades da EMaTEr/Padotação orçamentária:
Programa: 1508 – Governança Pública
P.i/ação: 2070008238-c – Tecnologia da informação e comunicação
fonte de recursos: 0101 – recurso do Tesouro
Elemento de despesa: 339040 – Serviço de Tecnologia da informação e 
comunicação
Valor Global: r$ 4.197,60 (Quatro mil, cento e noventa e sete reais e 
sessenta centavos).
contratada: Empresa MaSTEr da WEB daTacENTEr lTda.
Endereço: rua Pirapetinga – 196 – Bairro: Serra, cEP: 30.220-150, Belo 
Horizonte-MG
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 781556
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terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo 
de serViÇo 048/2021

data de assinatura: 04/04/2022
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a SUBSTiTUiÇÂo doS VE-
ÍcUloS na tabela abaixo, tudo nos termos da lei federal nº 13.303/2016, 
constante na cláusula Segunda, do contrato nº 048/2021, que passará a 
ser da seguinte maneira: 

descriÇÃo UNd. QUaNt.
locaÇÃo dE VEÍcUlo, TiPo SUV, T-croSS 1.0, TSi (aUT) 2022, 128 cV. UNd 22

locaÇÃo dE PicK-UP caBiNE dUPla, fiaT Torro 2.0 Tdi (aUT) 
2022,TraÇÃo 4X4, diESEl, KM liVrE. UNd 25

dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1297 – Manutenção da Gestão
P.i./aÇÃo: 4120008338-c – operacionalização das ações administrativas
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-33 – locação de Meios de Transporte
foNTE dE rEcUrSo; 0301 – Tesouro do Estado
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente instrumento, permanecem válidas e em vigor 
para todos os efeitos legais.
coNTraTada: crEdicar locadora VEÍcUloS lTda.
ordenador: Paulo augusto lobato da Silva/Presidente em Exercício.

Protocolo: 781124

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

 PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022
Processo nº 2021/1088195– eMater-Pa
o Presidente da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Esta-
do do Pará-EMaTEr/Pa usando das atribuições que lhe são conferidas, em 
obediência aos mandos normativos das leis nº 13.303/16, nº 10.520/2002 
e n° 10.024/2019, e ainda, o objetivo do processo é o Pregão Eletrônico 
n° 001/2022, tipo “MENor PrEÇo – Por loTE”, sendo 04 (quatro) lotes, 
cujo objeto é a contratação de Empresa Especializadas no fornecimento de 
Equipamentos Diversos, conforme especificações do Edital, para atender 
as necessidades desta Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do 
Estado do Pará – EMaTEr-Pa, na Udca de conceição do araguaia, com as 
normas e diretrizes estabelecidas.
Empresas Vencedoras:
GrUPo 2 e 7: aMaZoNioa PrESTadora dE SErViÇoS lTda, cNPJ nº 
04.399.505/0001-21, End. TV WE 80, Nº 772, coNJUNTo cidadE NoVa 
6, aNaNiNdEUa-Pa cEP 67.033-009, - Telefone (91) 99372-4511.
Valor Estimado do Grupo 2: r$ 200.569,69
Valor Homologado: r$ 200.564,16
Valor Estimado do Grupo 7: r$ 19.427,58
Valor Homologado : r$ 19.427,51
 GrUPo 5: caTioNlaB EQUiPaMENToS E ProdUToS Para laBoraTo-
rioS EirEli, sobre o cNPJ n° 38.419.205/0001-89, End. rua doM PEdri 
i  Nº 1194, Bairro, Vila Moreirra, São José rio Preto-SP, cEP 15.030-500, 
Telefone (17) 3222-4710.
Valor Estimado do Grupo 5 : r$150.452,11
Valor Homologado : r$ 150.448,63
GrUPo 6: coMBraS- coMErrcial dE MaT. PErMaNENTE E dE coNSUMo 
lTda, sobre o cNPJ n° 18.873549/0001-56, End. SrES Quadra 02 Bloco 
“S” cS 14, Parte fundos Bairro: cruzeiro Velho – cEP 70648/-190 – Brasí-
lia-df, Telefone (61) 41041244.
Valor Estimado do Grupo : r$ 342.187,37
Valor Homologado : r$ 342.109,68
autorizo a contratação.
Marituba-Pa, 05 de abril de 2022.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa
PrESidENTE EM EXErcicio da EMaTEr-Pa

Protocolo: 781038

oUtras MatÉrias
.

terMo rescisÃo UNiLateraL
Pelo presente instrumento de rescisão unilateral a Empresa de assistência 
Técnica e Extensão rural do Estado do Pará – EMaTEr-Pa, Empresa Pública 
Estadual, com sede na rodovia Br 316, KM 12, Marituba-Pará, inscrita no 
cNPJ sob o nº 05.402.797/0001-77, representada neste ato pelo Sr. roSiVal 
PoSSidÔNio do NaSciMENTo, designado pelo decreto publicado no diário 
do Estado do Pará nº 34.761 de 10/11/2021, inscrito no rG nº 4406502, 
cPf nº 100.924.122-20 residente e domiciliado na Travessa floriano Pei-
xoto, nº 2910, Ed imperial iii, apt 201, Bairro Estrela, cEP: 68.743-230, 
castanhal Pará, e a senhora Maria dE fáTiMa BarroS dE MElo SaNToS, 
brasileira, casada, aposentada, portadora do rG nº 2991818 – Pc/Pa e cPf 
nº 131.352.872-20 residente e domiciliada na rua Hamilton João Pinheiro, 
116, centro, cEP: 68.64-000, representada por seu procurador JEffErSoN 
aNToNHY BarroS dE MElo resolve rescindir unilateralmente o contrato de 
locação Nº 058/2020 e seus aditivos a partir de 28 de fevereiro de 2022, cujo 
objeto é a locação de imóvel situado na situado à rua Hamilton João Pinheiro, 
nº 122, Bairro: centro, cEP: 68.647-000, no Município de Tracuateua, Estado 
do Pará, de acordo com art. 69, inciso Vii, e art. 82 da lei n 13.303/16, o 
código civil Brasileiro, nos artigos 474 e 475, e conforme cláusula décima 
Terceira do contrato nº 058/2020. Tudo em conformidade com os procedi-
mentos adotados nos autos do processo administrativo nº 2021/1214798, a 
partir da publicação deste ato.
Presidente da Emater-Pará: roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo

Protocolo: 781129

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 005/2022
Processo 2021/1033708
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
apoio técnico e administrativo, nas diversas atividades e funções necessá-
rias para atendimento as necessidades da centrais de abastecimento do 
Estado do Pará S/a - cEaSa/Pa na implantação dos projetos: BaNco dE 
aliMENToS e coZiNHa EScola.
fundamento legal: lei N° 13.303/2016, e de maneira complementar a lei 
Nº 8.666/93.
Valor Total: r$ 4.208.835,84
data da assinatura: 31/03/2022 Vigência: 31/03/2022 a 30/03/2022
orçamento:
Unidade orçamentária: 58201
fonte do recurso: 00301000000 / 0101000000.
PTrES: 588397 - EdUcaÇÃo EM SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
Natureza da despesa: 33.90.39-oUTroS SErV. dE TErc.-PESS JUridica
Sub elemento: 33.90.39.05 – SErVicoS TEcNicoS ProfiSSioNaiS
contratado: fUNdaÇÃo dE aMParo ao dESENVolViMENTo da PESQUi-
Sa - fadESP cNPJ: 05.572.870/0001-59
Endereço: rua augusto correa s/n, cEP: 66.075-110 – Guamá – Belém/Pa
Belém, 31 de março de 2022
ordenador: JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente cEaSa/Pa

Protocolo: 781306

.

.

ata de asseMBLÉia
.

ceNtrais de aBasteciMeNto do estado ParÁ s.a. – 
ceasa/Pa

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria.
ata da reUNiÃo 003/2022 do coNseLHo de adMiNistraÇÃo

reaLiZada eM 05 aBriL de 2022
aos 05 dias do mês de abril de 2022 às 11h., na sala da diretoria Presidên-
cia do prédio sede das centrais de abastecimento do Pará S/a – cEaSa/Pa, 
Sociedade de Economia Mista, Órgão da administração indireta do Estado, 
inscrita no NirE sob o nº 1530000623-6 e no cadastro Nacional de Pesso-
as Jurídicas cNPJ/Mf sob o nº 04.819.728/0001-09, situada na alameda 
cEaSa, KM-04, S/Nº, Bairro curió, cEP 66.915-030, Belém – Pará.
o Presidente do conselho de administração, representante do Governo 
do Estado, após deliberação unânime dos presentes, assumiu a Presidên-
cia dos trabalhos, e após da verificação da existência de “Quórum” legal, 
convidou a mim, HEiTor raJEH da crUZ, assessor Jurídico desta cEaSa, 
para secretariar a presente, passando logo após, a dar início aos trabalhos.
da ordeM do dia
constante na ordem do dia, para discussão e eleição do diretor adminis-
trativo e financeiro e do diretor operacional da centrais de abastecimento 
do Pará, bem como, a condução do diretor Presidente: francisco alves de 
aguiar, empossado em 04.04.2022.
reuniram-se em assembleia Extraordinária os conselheiros Jardel rodri-
gues da Silva (Substituto do Presidente da mesa), luiziel Henderson Gue-
des de oliveira (Titular), Silvio artur Pereira (Titular). Para deliberar nos 
termos do Estatuto Social sobre a condução ao conselho de administração 
e representante do Governo o diretor Presidente da cEaSa/Pa, Sr. fran-
cisco alves de aguiar.
Eleitos para cumprir mandato até janeiro/2023, como diretor administrativo 
e financeiro: Valdo luiz dos Santos Gaspar, cPf/Pa: 089.109.792-91, diretor 
operacional: antonio Gomes da rocha, cPf/PB: 235.339.864-20. destitui-se 
Neuza cruz del Tetto Silva - diretor administrativo e financeiro e Valdo luiz 
dos Santos Gaspar – diretor operacional. o Presidente da Mesa agradeceu a 
presença de todos e como nada mais ocorreu, foram encerrados os trabalhos 
com a leitura e assinatura da presente ata, composta de duas folhas, em 3 
vias devidamente assinadas, por mim, secretario dos trabalhos, bem como 
pelos presentes, sentido de produção de seus efeitos legais.
Belém (Pa), 5 de abril de 2022.
coNSElHEiroS:
JardEl rodriGUES da SilVa
Substituto do Presidente da mesa
lUiZiEl HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
Titular
SilVio arTHUr PErEira
Titular
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente - cEaSa/Pa
HEiTor raJEH da crUZ
aSSESSor JUrÍdico
cEaSa/Pa

Protocolo: 781492
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: aNa BEaTriZ MENdES aMaral raMoS
MaTrÍcUla: 5963792
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-ciências Biológicas
a coNTar dE 31/03/2022
SErVidor: TaUaNY MarTiNS ViEira
MaTrÍcUla: 6403515
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia Química
a coNTar dE 31/03/2022
SErVidor: WildSoN da SilVa QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5920319
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia ambiental
a coNTar dE 01/04/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 781210

errata
errata da Portaria Nº 00758/2019-dGaF/GaB/seMas de 

28/05/2019, PUBLicada No doe 33884 de 30/05/2019.
onde se lê: “(...)Período aquisitivo: 2015/2018 (...)”
Leia-se: “(...)Período aquisitivo: 2016/2019 (...)”

Protocolo: 781280

diÁria
Portaria Nº 0384/2022 - GaB/seMas 11 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa.
Período: 15/03 a 30/03/2022 – 15 e ½ diárias.
Servidor:
- 57174021-1 - PETEr Baia da coSTa - (SGT BM)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 770309
Portaria Nº 0415/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: São félix do Xingu/Pa, Marabá/Pa e altamira /Pa
Período: 14/03 a 31/03/2022 – 17 e ½ diárias
Servidores:
- 56976111 - oSValdo NaZarENo roSário do NaSciMENTo - (2° SGT PM)
- 64011861 - GaBriEl MilToN TriNdadE da coSTa - (Sd PM)
- 571997011 - diEGo dE PaUlo MacHado da SilVa - (3° SGT PM)
- 572219801 - adEilSoN SilVa cordEiro - (cB PM)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 771832
Portaria Nº 0571/2022 - GaB/seMas 31 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústrias madeireiras localizadas 
nos municípios de ananindeua e Marituba, para subsidiar posicionamento 
técnico dos processos de renovação de lo.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ananindeua e Marituba/Pa
Período: 12/04/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 57214682/1 – ciNTia liKa iNada TaKEHaNa – Técnica em Gestão de 
Meio ambiente
-5146526/1 – SaNdra Maia araUJo - Técnica em Gestão de Meio ambiente
- 5937317/3 – THaiS SilVa BiSPo doS SaNToS - Técnica em Gestão de 
Meio ambiente
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 779155
Portaria Nº 0607/2022 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo o decreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, art. 145 a 149 e 
orientação Normativa nº 01/2008-aGE/Pa;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/302774 GEPaS-SEMaS;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir, na PorTaria Nº 0529/2022-GaB/SEMaS de 28/03/2022, 
publicado no doE nº 34.915 do dia 31/03/2022, o servidor EVaNdro dE 

SoUZa PaES BarrETo, Matrícula 5654831/1, ocupante do cargo de Motorista,
pelo servidor MarcElo aNToNio dE Sá MEdEiroS, Matrícula: 
57196796/1, ocupante do cargo de Motorista.
Belém, 05 de abril de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1. lilia Marcia raMoS rEiS
2. diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 781046
Portaria Nº 0609/2022 - GaB/seMas 05 de aBriL de 2022.

objetivo: Participar do evento realizado pela TNc “diálogo no campo – Uma 
pecuária eficiente e inclusiva”, na fazenda Maringá, em São Félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa.
Período: 28/03 a 31/03/2022 – 3 e ½ diárias
Servidores:
- 57191870/4 – daNiEl laMEla aBUd – Técnico em Gestão de Meio ambiente
- 5954991/1 – rafaEl MElo dE BriTo - Técnico em Gestão de Meio ambiente
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 781410

FÉrias
.

Portaria Nº 594 /2022- dGaF/GaB/seMas 
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/n de 19.02.2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o artigo 74 parágrafo 2º da lei Estadual nº 5.810 de 24 
de janeiro de 1994; e documentos números: 2022/373794 e 2022/381712.
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
órgão, conforme relacionados abaixo:

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio GoZo de FÉrias
5959964/ 1 aNa PaUla riBEiro MEdEiroS 2021/2022 30/05/2022 a 13/06/2022

5946269/ 1 aNdErSoN cardoSo lEal 2021/2022 04/05/2022 a 18/05/2022 e 
09/12/2022 a 23/12/2022

5936169/ 2 adriaNa fiGUEirEdo foNSEca 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022
57192055/ 2 alaN JoSE SaraiVa da SilVa 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022
5938603/ 2 carloS aUGUSTo da crUZ 2021/2022 06/05/2022 a 04/06/2022

5951679/ 1 ciNTHYa KarEN aSSUNcao do roSario dUarTE 2020/2021 09/05/2022 a 23/05/2022 e 
08/09/2022 a 22/09/2022

5905603/ 2 carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022
5939260/ 2 clEYaNNE KEllY BarBoSa SoUTo 2021/2022 02/05/2022 a 01/06/2022
57216359/ 1 EdUarNaGildo BarBoSa dE BriTo 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022
5907178/ 2 ElENZilda SilVa BarBoSa MENEZES 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022
5958081/ 1 fErNaNdo fErNaNdES da SilVa 2021/20221 02/05/2022 a 31/05/2022

57191235/ 2 GEorGE MarcEl dE oliVEira SoUZa 2020/2021 02/05/2022 a 13/05/2022 e 
13/09/2022 a 30/09/2022

5952142/ 1 GUSTaVo NEVES SilVa 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022
5945962/ 2 HiGo coSTa doS SaNToS 2021/2022 23/05/2022 a 21/06/2022
8400798/ 1 iZaBEl criSTiNa corrEa coSTa 2019/2020 02/05/2022 a 16/05/2022

5959969/ 1 JoSE GoMES dE MElo JUNior 2021/2022 02/05/2022 a 15/05/2022 e 
25/07/2022 a 08/08/2022

5936239/ 2 JESSica oliVEira loUrEiro da SilVa 2021/2022 16/05/2022 a 30/05/2022 e 
01/09/2022 a 15/09/2022

5903144/ 2 KlEiToN dE araUJo MacEdo 2021/2022 16/05/2022 a 14/06/2022
5234042/ 2 lUiZ SErGio dE oliVEira MacHado 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5929168/ 2 laErcio doS SaNToS rodriGUES 2021/2022 16/05/2022 a 30/05/2022 e 
04/07/2022 a 18/07/2022

57216352/ 1 lUcaS GoNcalVES da SilVa 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022
5933727/ 2 Maria ZUila NoVaES fUrTado 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022
5924514/ 2 MoEMa racHEl riBEiro dE VaScoNcEloS 2020/2021 16/05/2022 a 04/06/2022

57194690/ 4 roBErTa SaMila da SilVa araGao 2020/2021 02/05/2022 a 16/05/2022 e 
08/09/2022 a 22/09/2022

5893920/ 3 raQUEl SoarES SoUZa 2021/2022 05/05/2022 a 03/06/2022

57189958/ 2 rodriGo cUNHa MENdES 2021/2022 16/05/2022 a 30/05/2022 e 
01/09/2022 a 15/09/2022

57230164/ 1 riValdo coSTa cardoSo JUNior 2020/2021 02/05/2022 a 16/05/2022
54191561/ 3 rENaTo PErEira cHaVES 2021/2022 02/05/2022 a 01/06/2022

57214854/ 1 SaUlo Prado dE carValHo 2021/2022 16/05/2022 a 30/05/2022 e 
15/07/2022 a 29/07/2022

5904672/ 3 TaTYlENE do Socorro caMPoS frEirE MorEir 2021/2022 05/05/2022 a 03/06/2022

57175416/ 1 VEroNica JUSSara coSTa BiTTENcoUrT 2020/2021 02/05/2022 a 16/05/2022 e 
25/07/2022 a 08/08/2022

5958246/ 1 WaldilENE do carMo Garcia 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

Belém, 04 de abril de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaG
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 781587
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editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo 155062 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
raiMUNdo NoNaTo lEiTE da SilVa
ENd: Pa 150 ViciNal do SETE, coMUNidadE BoM JESUS
cEP: 68.630-000 - GoiaNÉSia do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) RAIMUNDO NONATO LEITE 
DA SILVA, CPF: 281.653.142-20, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 12735/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/18-08-00106/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 4,92 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155064 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
liUZETE loUrdES doS SaNToS
ENd: raMal do KM 74, Nº 210- Vila aÇaiTEUa
cEP: 68.658-000 - aUrora do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) LIUZETE LOURDES DOS 
SANTOS, CPF: 756.486.872-49, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 4921/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-05-00544/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 114,1410 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155065 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
lUciaNa ViEira BorGES
ENd: rod. Pa 256, adENTraNdo À dirEiTa Por 14 KM - coloNia TErra 
Boa
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) LUCIANA VIEIRA BOR-
GES, CPF: 927.710.416-34, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 4921/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-12-00350/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 1,49 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155067 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
roSaNa cardoSo dE SalES
ENd: aVENida iNdEPENdENcia, Nº 2353 - cENTro
cEP: 68.270-000 - oriXiMiNa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) ROSANA CARDOSO DE SA-
LES , CPF: 002.598.832-80, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 2390/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00578/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 04,69 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 155070 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
raiMUNdo NoNaTo PESSoa rodriGUES SilVa
ENd: Vc. c16, PSrSlrlS 317, loTE 06, S/N -coMUNidadE JaNari - 
ZoNa rUral
cEP: 68.639-000 - GoiaNÉSia do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) RAIMUNDO NONATO PESSOA 
RODRIGUES SILVA , CPF: 436.413.343-49, notificado de acordo com o 
auto do Processo infracional Nº 1536/2021, no qual consta o auto de in-
fração aUT-2-S/18-09-00057/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, 
por desmatar 22,43 hectares de florestas ou demais formas de vegetação 
natural ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de 
reserva legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto 
federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155073 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
raiMUNdo PErEira doS SaNToS
ENd: Vila caNoPUS - cooPEraTiVa S/N - ZoNa rUral
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) RAIMUNDO PEREIRA DOS 
SANTOS, CPF: 261.969.722-00, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1598/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-10-00927/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 7,83 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155076 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdMilSoN fErrEira da SilVa
ENd: rUa doiS Nº 1030 - cENTro
cEP: 68.543-000 - florESTa do araGUaia - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) EDMILSON FERREIRA DA 
SILVA, CPF: 535.529.462-68, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 366/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00826/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 27,77 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155077 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdMilSoN da coNcEiÇÃo
ENd: rUa PaSTor araUJo, 27 Md778464
cEP: 68.488-000 - BrEU BraNco - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) EDMILSON DA CONCEI-
ÇÃO, CPF: 668.165.482-72, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 1225/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00640/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 37,34 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 155078 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
EdilSoN PErEira alVES
ENd: aV. MaNoEl fÉliX dE fariaS, Nº 1200 - cENTro
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) EDILSON PEREIRA ALVES, CPF: 
736.780.742-00, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 899/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00533/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 11,61 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele 
em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 – 
art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155080 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EUdilENE NUNES da cUNHa
ENd: r.l, Nº 179- UNiÃo
cEP: 68.515-000 - ParaUaPEBaS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) EUDILENE NUNES DA 
CUNHA, CPF: 855.284.201-72, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 685/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00548/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 108,53 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155082 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdMilSoN fErrEira da SilVa
ENd: r.l, Nº 179- UNiÃo
cEP: 68.515-000 - ParaUaPEBaS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) EDMILSON FERREIRA DA 
SILVA, CPF: 535.529.462-68, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2368/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00860/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 1.136,77 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155084 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdMilSoN fErrEira da SilVa
ENd: r.l, Nº 179- UNiÃo
cEP: 68.515-000 - ParaUaPEBaS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) EDMILSON FERREIRA DA 
SilVa, cPf: 535.529.462-68, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2369/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00840/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 1.179,11 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 155087 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
lENilda GoMES dE alMEida
ENd: Vl JaMaNXiM, Nº 411 - aGroVila caracol
cEP: 68.198-000 - TrairÃo - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) LENILDA GOMES DE AL-
MEIDA, CPF: 487.212.473-15, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1599/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-11-00627/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 1,35 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155095 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EldES aNToNio dEPra
ENd: rUa aNToNio MaGro, Nº 12 - PalMEiraS
cEP: 68.632-000 - UliaNoPoliS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor (a) ELDES ANTONIO DEPRA, CPF: 
578.299.777-04, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 157/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-11-00627/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, ante a constatação do exercicio 
da atividade por executar manejo florestal,sem autorização ou licença da 
autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrarian-
do o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 
118, Inciso I e VI, Da/Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância 
com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do constituição 
federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155097 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
rio Solda lTda-ME
ENd: aV. coloMBo, 7000, ZoNa 07.
cEP: 87.020-001 - MariNGá - ParaNá
Pelo presente instrumento, fica o Empreendimento RIO SOLDA LTDA-ME, 
CNPJ: 75.041.285/0001-08, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 33898/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00407/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 31,8 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155100 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
roNaldo cUrSaGE Mafra
ENd: Pr aTalaia, 4 coNd. cHalE daS dUNaS Nº 04, SaliNoPoliS-Pa
cEP: 68.721-000 - SaliNÓPoliS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor RONALDO CURSAGE MAFRA, CPF: 
363.068.512-91, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 37468/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00602/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,49 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 – Art. 225. Da/
do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 155102 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
roNaldo cUrSaGE Mafra
ENd: Pr aTalaia, 4 coNd. cHalE daS dUNaS Nº 04, SaliNoPoliS-Pa
cEP: 68.721-000 - SaliNÓPoliS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor RONALDO CURSAGE MAFRA, CPF: 
363.068.512-91, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 37474/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00598/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 9,03 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 – Art. 225. Da/
do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155103 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ESTEVÃo da coNcEiÇÃo
ENd: rUa raiMUNdo SaNToS, 148 SÃ0 JorGE - ZoNa rUral
cEP: 68.143-000 - BElTErra - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ESTEVÃO DA CONCEIÇÃO, CPF: 
642.079.272-04, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 32611/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00733/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 3,91 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 – Art. 225. Da/
do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155106 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdMilSoN fErrEira da SilVa
ENd: rUa rEdENÇÃo, Nº 644
cEP: 68.555-000 - XiNGUara - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor EDMILSON FERREIRA DA SIL-
VA, CPF: 535.529.462-68, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 30469/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-05-00427/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 5,03 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155107 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdSoN oliVEira PadilHa
ENd: Vc aNicEia S/N aNicEia - ZoNa rUral
cEP: 68.165-000 - rUroPÓliS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EdSoN oliVEira Pa-
DILHA , CPF: 974.129.212-34, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 35725/2020, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-09-00514/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 1,09 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 155108 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
laYaNNa caroliNa aGUiar GUiMarÃES
ENd: ESTrada P/ Vila PriMaVEra, KM 130, ME, Vic. UrBaNa, S/N
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LAYANNA CAROLINA 
AGUIAR GUIMARÃES , CPF: 034.283.862-80, notificado de acordo com o 
auto do Processo infracional Nº 23615/2020, no qual consta o auto de 
infração aUT-2-S/20-08-00266/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, 
por desmatar 36,51 hectares de florestas ou demais formas de vegetação 
natural ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de 
reserva legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto 
federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155109 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
lUciaNE carValHo dE caSTro
ENd: ET cUrUMUN, 1396 - SÃo fraNciSco PlaNalTo
cEP: 68.200-000 - alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUCIANE CARVALHO DE 
CASTRO, CPF: 026.650.032-36, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 36241/2020, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-10-00514/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 6,14 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 15510 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
laUriVaN PErEira da coSTa
ENd: r. TUliPa, Nº 13, Qd. 01, loTE 13 - rESidENcial MoNTENEGro
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LAURIVAN PEREIRA DA 
COSTA, CPF: 838.437.522-49, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 30489/2020, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-09-00517/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 17,35hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155132 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EMilio TadaSHi SEKioKa
ENd: r. icoaraci 480 - GUaraNY
cEP: 68.721-000 - SaliNoPoliS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EMILIO TADASHI 
SEKIOKA, CPF: 396.948.872-91, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1142/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00914/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 16,42 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
Inciso I e VI da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 155133 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
EMilio TadaSHi SEKioKa
ENd: r. icoaraci 480 - GUaraNY
cEP: 68.721-000 - SaliNoPoliS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EMILIO TADASHI 
SEKIOKA, CPF: 396.948.872-91, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1134/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00933/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 1,50 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
Inciso I e VI da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155134 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
lUciaNa ViEira BorGES
ENd: rod. Pa 256, Md Por 14 KM, S/N - colÔNia TErra Boa
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUCIANA VIEIRA BOR-
GES, CPF: 927.710.416-34, notificada de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 12699/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00355/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 0,11 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da 
autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando 
o art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
Inciso I e VI da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155135 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
raiMUNdo PErEira doS SaNToS
ENd: Vila caNoPUS - cooPEraTiVa S/N
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) RAIMUNDO PEREIRA DOS 
SANTOS, CPF: 261.969.722-00, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1601/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00928/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 4,49 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155136 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
roGErS frEirE diaS
ENd: rod. Pa 483, S/N - Vila do coNdE
cEP: 68.445-000 - BarcarENa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ROGERS FREIRE DIAS, CPF: 
202.316.604-72, notificada de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2089/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-01015/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 1,66 hectares 
de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl),dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 
9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
ova notificação.

NotiFicaÇÃo 155138 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
raiMUNdo GoVEia da SilVa
ENd: rod. TraNSGariMPEira, cENTro, S/N - MoraiS alMEida, EScri-
Torio liMa ENGENHaria
cEP: 68.189-000 - iTaiTUBa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) RAIMUNDO GOVEIA DA 
SILVA, CPF: 194.682.612-04, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 11269/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/21-03-00318/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, ante a 
constatação do exercicio da atividade, por executar extração mineral (cria-
ção de área de garimpo), sem licença ou autorização do órgão ambiental 
competente. contrariando o art. 63, do decreto federal Nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155140 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
lUiZ faGUNdES
ENd: rod. aUGUSTo MoNTENEGro, rUa Pará Nº 60, cMB078 - ParQUE 
GUaJará
cEP: 68.820-620 - BElÉM - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUIZ FAGUNDES, CPF: 
004.608.779-68, notificada de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 8469 /2018, no qual consta o auto de infração 5130/2017/GEflor, 
lavrado na sede desta Secretaria, em face de não cumprimento das con-
dicionantes do verso da aUTEf Nº 2377/2013, contrariando as exigências 
do órgão ambiental ou com ele em desacordo. contrariando o art. 66, do 
decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e 
VI da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155142 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
l TarTaGlia lTda EPP
ENd: rUa doS MilaGrES Nº 3 - BoM JESUS
cEP: 68.458-970 -TUcUrUi - Pará
Pelo presente instrumento, fica o EmpreendimentoL TARTAGLIA LTDA - 
EPP, CNPJ: 21.814.067/0001-30, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 13956/2018, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/18-02-00030/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por apresen-
tar informação falsa no sistema oficial de controle CEPROF Nº 6022, ao in-
formar possuir 3.936,3316 m³, madeira serrada 85,742 m³ torete 41,6063 
m³ e serrada reservada 63,1098 m³ informado no saldo da empresa no dia 
02/02/2018 e não localizado no pátio da empresa. contrariando o art. 82, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i 
e VI da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155144 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
l TarTaGlia lTda EPP
ENd: rUa doS MilaGrES Nº 3 - BoM JESUS
cEP: 68.458-970 -TUcUrUi - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ROBERTO SOARES MA-
CEDO , CPF: 568.811.186-00, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1627/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00730/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 8,00 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural ou 
utiliza-la com infrigência das normas de proteção em área considerada 
de preservação permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 e 
art. 225, da/do constituição federal 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 155145 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
EUdilENE NUNES da cUNHa
ENd: r.l, 179 - UNiÃo
cEP: 68.515-000 -ParaUaPEBaS- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EUDILENE NUNES DA 
CUNHA, CPF: 855.284.201-72, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 286/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00552/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 4,09 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural ou 
utiliza-la com infrigência das normas de proteção em área considerada 
de preservação permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 e 
art. 225, da/do constituição federal 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155148 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdMilSoN fErrEira da SilVa
ENd: rUa doiS Nº 1030- cENTro
cEP: 68.543-000 - florESTa do araGUaia - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDMILSON FERREIRA DA 
SILVA, CPF: 535.529.462-68, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 353/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00828/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 71,54 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção em área conside-
rada de preservação permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental 
ou com ele em desacordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 e 
art. 225, da/do constituição federal 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155149 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdMilSoN fErrEira da SilVa
ENd: rUa doiS Nº 1030- cENTro
cEP: 68.543-000 - florESTa do araGUaia - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EdMilSoN fErrEira da 
SILVA, CPF: 535.529.462-68, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 236/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00865/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 109,43 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção em área conside-
rada de preservação permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental 
ou com ele em desacordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 e 
art. 225, da/do constituição federal 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155150 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdMilSoN fErrEira da SilVa
ENd: rUa doiS Nº 1030- cENTro
cEP: 68.543-000 - florESTa do araGUaia - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDMILSON FERREIRA DA 
SilVa, cPf: 535.529.462-68, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1853/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00845/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 106,77hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção em área conside-
rada de preservação permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental 
ou com ele em desacordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 e 
art. 225, da/do constituição federal 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 155151 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
EdUarda SoUTo PEliSEr
ENd: TV. ZacariaS PiNTo ViEira, 02 - EScriTorio dE adVocacia - 
NoVo ii.
cEP: 68.445-000 - BarcarENa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDUARDA SOUTO PELI-
SER, CPF: 009.939.532-04, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34980/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-03-00165/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 0,58 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural ou 
utiliza-la com infrigência das normas de proteção em área considerada 
de preservação permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 e 
art. 225, da/do constituição federal 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155152 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdilSoN PErEira alVES
ENd: aV. MaNoEl fÉliX dE fariaS Nº 1200 - cENTro
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EDILSON PEREIRA AL-
VES, CPF: 736.780.742-00, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 36615/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00535/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 1,57 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural ou 
utiliza-la com infrigência das normas de proteção em área considerada 
de preservação permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei Federal Nº 9.605/1998 e 
art. 225, da/do constituição federal 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155155 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
rEGiNaldo NUNES da coSTa
ENd: rM iTaPUaMa, 17 - SiTio ESPlaNada - Vila aSSUriNi
cEP: 68.378-899 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) REGINALDO NUNES DA 
COSTA, CPF: 164.167.751-15, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 28468/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00586/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 16,32 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
Do da Lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 155157 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
rEGiNa lUcia doS SaNToS TEiXEira
ENd: TraV. SETE dE oUTUBro, Nº 79 - PorTEliNHa
cEP: 68.220-000 - MoNTE alEGrE - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) REGINA LUCIA DOS SAN-
TOS TEIXEIRA, CPF: 636.629.062-87, notificado de acordo com o auto 
do Processo infracional Nº 37643/2020, no qual consta o auto de infra-
ção aUT-2-S/20-10-01045/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por 
desmatar 04,61 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com Art. 70, da Lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 781351
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 04/2022
Partes: ideFLor-Bio e a a coNstrUtora BriLHaNte Ltda.
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a prestação de serviços 
eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimen-
to de material, mão de obra e equipamentos, para os órgãos e entidades 
do Poder Executivo Estadual, situados na região Metropolitana de Belém 
(ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa 
isabel do Pará), e nas cidades de Breves, itaituba, Tucuruí, Santarém, Ma-
rabá, altamira, cametá, capanema, redenção e Parauapebas, em confor-
midade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas 
no Termo de referência - anexo i do Edital
Valor: r$ 160.918,33 (cento e sessenta mil e novecentos e dezoito reais 
e trinta e três centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte – 0101 e 0656; Natureza da despesa – 
33.90.39; PTrES – 8338.
aSSiNaTUra: 28/03/2022.
ViGÊNcia: 28/03/2022 à 27/03/2023.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
contratante
iGor da SilVa BrilHaNTE
construtora Brilhante lTda.
contratada

Protocolo: 781267

terMo aditiVo a coNtrato

eXtrato do 5º terMo aditiVo ao coNtrato N° 110/2018
Partes: ideFLor-Bio e a eMPresa PiMeNteL tUrisMo e a 
traNsPortes Ltda.
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a prorrogação contratual por 
mais 2 (dois) meses, para atender às necessidades do coNTraTaNTE.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente termo aditivo a consecução dos 
serviços de fretamento de embarcação para atender as demandas de fisca-
lizações da Gerência da região administrativa do Xingu (GrX).
ViGÊNcia: 05/04/2022 à 04/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 8689; fonte: 0116 e 0316; Natureza 
de despesa: 33.90.33.
aSSiNaTUra: 04/04/2022.
cláUSUlaS MaNTidaS: as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato originário deste termo aditivo permanecem vigentes e inalteradas.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
coNTraTaNTE
WaNdErSoN cUNHa doS SaNToS
Pimentel Turismo e Transportes lTda
coNTraTada

Protocolo: 781270

aViso de LicitaÇÃo

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 06/2022
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa para o forne-
cimento de bens visando à obtenção de softwares para apoiar e registrar as 
ações da diretoria de Gestão de florestas Públicas de Produção – dGfloP 
no projeto de monitoramento e controle das concessões florestais e áreas 
de entorno, visando atender as demandas do instituto de desenvolvimento 
florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará - idEflor-Bio, conforme 
especificação no anexo I – Termo de Referência do Edital.
Entrega do Edital: 06/04/2022
responsável pelo certame: rosiane andrade Terra
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 19/04/2022
Hora da abertura: 10:00h
ordenador: Karla lessa Bengtson

Protocolo: 781099
aViso de aUdiÊNcia PÚBLica

o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Pará – idEflor-Bio, em atendimento aos artigos 8º, 
20 e 53, inciso V, da lei nº 11.284/2006, e ao artigo 30, caput e § 2º do 
decreto nº 6.063/2007, comunica a realização da audiência pública para 
apresentação do Pré - Edital de licitação para concessão florestal do lote 
ii do conjunto de Glebas Estaduais Mamuru-arapiuns– UMf 4.
daTa E local: as audiências serão realizadas no dia 19/04/2022, no 
município de Juruti/Pará (auditório da Escola Zenilda de Souza Guimarães, 
rua arnaldo i, Nº 1385) e no dia 20/04/2022, no município de Santarém 
(auditório do ciaM - centro Municipal de informação e Educação ambiental, 

rua adriano Pimentel, 296, centro). Horário: as audiências terão início 
às 9:00 e serão encerradas às 13h00.
o Pré Edital encontra-se disponível na página eletrônica do idEflor-Bio na 
internet (http://www.ideflorbio.pa.gov.br), a partir de 05 de abril de 2022.
Karla lessa Bengtson
Presidente

Protocolo: 781619
Portaria Nº 192 de 05 de aBriL de 2022

coNseLHo Gestor da Área de ProteÇÃo aMBieNtaL–aPa 
da iLHa do coMBU

renovar o conselho Gestor da área de Proteção ambiental (aPa) da ilha 
do combu e nomear seus membros para exercício do mandato do biênio 
2022/2024.
o idEflor-Bio, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 2º, 
XVii da lei Estadual nº. 6.963/2007 com redação dada pela lei Estadual 
nº. 8.096/2015 e alterações da lei Estadual nº 8.633/2018, bem como 
aquelas que lhe foram conferidas pelas leis federais nº. 6.938/1981,  art. 
6º, inciso V, e 9.985/2000, art. 6, inciso iii, objetivando o cumprimento do 
decreto federal nº. 4.340/2000, capítulo V, por intermédio da diretoria de 
Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação - dGMUc;
considerando o teor da lei federal nº. 9.985/2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de conserva- ção/SNUc;
considerando a lei Estadual nº. 6.083, de 13 de novembro de 1997, que 
cria a área de Proteção ambiental da ilha do combu; 
considerando a Portaria SEMa nº. 1945, de 14 de outubro de 2008, que 
institui o conselho Gestor da área de Proteção ambiental (aPa) da ilha do 
combu; enquanto órgão de apoio á gestão ambiental da respectiva Uc;
considerando o capítulo ii, art. 2º inciso XVii da lei Estadual nº 
6.963/2007 com redação dada pela lei Estadual nº 8.096 de 1º de janeiro 
de 2015; torna competência do instituto de desenvolvimento florestal e 
da Biodiversidade do Estado do Pará;
considerando a instrução Normativa idEflor-Bio nº. 01/2015, que regula 
os processos de criação, composição, nomeação e renovação dos conselhos 
Gestores de Unidades de conservação da Natureza e dos conselhos de 
Mosaicos de Unidades de conservação;
considerando as disposições do art.17, caput e § 5º do decreto federal 
nº 4340/2002 que institui o gerente da Unidade de conservação como 
Presidente do conselho Gestor da aPa da ilha do combu, bem como lhe 
atribui a competência para nomeação dos membros do respectivo conselho.
rESolVE:
art. 1º. renovar e nomear os membros do conselho Gestor da “aPa da ilha 
do combu” para exercerem o mandato no biênio 2022 /2024, conforme 
abaixo discriminado.
i-rePreseNtaNte da adMiNistraÇÃo PÚBLica
a)- divisão Especializada em Meio ambiente e Proteção animal- dEMaPa
Titular: Waldir freire cardoso 
Suplente: Elaine cristina da Silva coutinho
b)- instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado 
do Pará- idEflor-Bio
Presidente: ivan José dos Santos
Suplente: rosangela andrade Pinheiro
c)- instituto chico Mendes de conservação da Biodiversidade-icMBio
Titular: Eduardo Henrique Menezes da Silva  Barros
Suplente: Willian ricardo da Silva fernandes
d)- instituto Nacional de colonização e reforma agrária-iNcra
Titular: Helber Yanaguibashi Shibata
Suplente: ronaldo da Silva coelho
e)- Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS
Titular: rodolpho Zahluth Bastos
Suplente: indara lima Martins aguilar
f)- Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém/Pa 
Titular: alexandre da Silva Mesquita
Suplente:lorenna albuquerque  Barros
g)- Secretaria de Estado de Turismo- SETUr  
Titular: raul d’avila Goulart
Suplente: charles antônio ferreira de avis
h)- Superintendência do Patrimônio da União- SPU
Titular: flávio augusto ferreira da Silva
Suplente: augusto daniel Teixeira do Nascimento
i)-Secretaria Municipal de Economia-SEcoN
Titular: Naiara Torres raiol
Suplente: itamar Martins Batalha
ii-representante da sociedade civil: 
a)-associação dos Moradores, Trabalhadores do Extrativismo, Pesca e 
Turismo do igarapé Piriquitaquara e adjacentes
 Titular: Giselle Trindade conceição
 Suplente: ivanete dos Santos Nascimento 
b)- associação dos Barqueiros ribeirinhos e condutores do Município de 
Belém- arBciMB
Titular: Mizael rocha rodrigues
Suplente: anderson rodrigues Gouveia
c)- associação de Moradores extrativistas e Pescadores da ilha do combu- aMEPi
Titular: claudio Miranda
Suplente: lúcio demes Passos Pereira
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d) - associação de Moradores e Extrativista da comunidade Nova Esperança 
da ilha do combu
Titular: leiziane dos Passos Pereira
Suplente: risoleide de Souza dos Passos 
e)-cooperativa de Transporte Escolar e alternativo das ilhas de Belém-
cooPPErTraNS
Titular: anderson dos Santos Nascimento
Suplente: analice Gomes da Mota.
f)-associação das Mulheres Extrativistas do combu
Titular: izete dos Santos costa
Suplente: dayse da costa Sarmento Soares
g)- comunidade local rio Jordão
 Titular: Jhonatas Soares da conceição
 Suplente: Elane Moia frança 
h)- comunidade local São Benedito a Preservar
Titular: Edson Magno farias do Nascimento
Suplente:José roberto Maciel Silva 
i)- Sistema Brasileiro de apoio á Micro e Pequena Empresa -SEBraE
Titular: Miguel Pantoja da costa Junior
Suplente: Nilberto francisco da costa Macêdo
art. 2º. o Presidente do conselho da área de Proteção ambiental da ilha 
do combu é o gerente da Unidade de conservação, conforme estabelece 
o art.17 do decreto federal Nº 4.340/2002, que, em suas faltas ou 
impedimentos, poderá ser substituído por um vice-presidente.
§ 1º o mandato dos membros será de dois anos, prorrogáveis por igual 
período, não remunerável e considerado de relevante interesse público, 
conforme reza §5º do art. 17 do decreto nº 4.340/2002. 
art. 3º. caberá ao presidente do conselho a indicação dos conselheiros, 
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 atividade de 
relevante interesse público.
art.4º compete ao conselho da área de Proteção ambiental da ilha do 
Combu, sem prejuízo das competências definidas no Art.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 
implementação dos objetivos de criação da Unidade de conservação;
iV - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de conservação, 
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, 
educação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo 
que promovam a conservação dos recursos naturais das Unidades de 
Conservação, sua Zona de Amortecimento ou território de influência; 
Vi - propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualidade 
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 
conservação 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, 
monitoramento, 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; 
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 o Presidente do 
conselho, no uso de suas atribuições, assim considerar pertinente. 
art. 5º. as normas internas de organização e funcionamento constam no 
regimento interno da aPa ilha do combu
art.6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ivan José dos Santos   
Gerente de Unidade de conservação
Karla lessa Bengtson
Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade- 
idEflor-Bio

Protocolo: 781626

..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

Portaria N.º 041/2022 - GaB/seGUP
BeLÉM-Pa, 31 de MarÇo de 2022.

o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato administrativo Nº 015/2021-SEGUP/fES-
PdS/Pa; celebrado com a empresa EUroTrUcK iMPlEMENToS rodoVia-
rioS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 06.311.243/0001-27, oriundos 
do Processo nº 2021/432552, através do fUNdo ESTadUal dE SEGUraN-
Ça PÚBlica/fESPdS e decorrente do Pregão Eletrônico Nº 03/2021-fES-
PdS/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em adap-
tação e aparelhamento de uma Unidade Móvel de Saúde para atender aos 
policiais militares e seus dependentes assistidos pelo Programa itinerante 
Multidisciplinar de atenção à Saúde do Policial Militar (PaSPM), de acordo 
com as condições e especificações técnicas constantes no Termo De Refe-
rência - Tr/SEGUP/fESPdS.
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93,de-
creto Estadual n°870 de 04 de outubro de 2013 e a instrução Normativa 
n° 02/2019 da aGE;
rESolVE:
art. 1° - dESiGNar a servidora pública MardÔNia alVES cHEcaliN Ma-
trícula funcional n°57230727 em substituição a servidora PaTrÍcia BraN-
dÃo riBEiro, Matrícula funcional n°571762523, para atuar como Presi-
dente da Comissão Fiscalização para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato n° 015/2021-SEGUP/fESPdS/Pa.
art. 2° - Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 781593
Portaria N.º 042/2022 – GaB/seGUP

BeLÉM/Pa, 01 de aBriL de 2022.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, 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° 002/2022 – SEGUP/fES-
PdS/Pa, celebrado com a empresa J. M. foNSEca MarTiNS lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 35.822.821/0001-98, oriundo do Pregão Eletrônico 
nº 15/2021-SEGUP/fESPdS/Pa, Protocolo 2021/409335, cujo objeto é a 
aquisição de Servidores de Torre de alto desempenho para a diretoria Es-
tadual de combate a corrupção (dEcor) da Polícia civil do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o descrito no despacho do fundo Estadual de Segurança 
Pública e Defesa Social, com a designação dos fiscais, através do Protocolo 
2022/318442;
rESolVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 002/2022 - SEGU/fESPdS/Pa:
- VicENTE lEiTE BarBoSa araÚJo doS SaNToS, Matrícula funcional n° 
5914125, como Titular;
- TaiNaN MElo carQUEiJa MoNTEiro, Matrícula funcional n° 5940510, 
como Suplente.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 780928

.

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 043/2022-saGa/GaB BeLÉM, 04 de aBriL de 2022
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições conferidas em lei.
coNSidEraNdo: o art. 40, §1º, ii da cf/1988, c/c lei complementar nº 
152/2015, art. 2º inciso i, que dispõe sobre a aposentadoria compulsória 
do servidor público aos 75 (setenta e cinco) anos de idade;
coNSidEraNdo: que o Servidor raiMUNdo doS SaNToS loPES, ViGi-
laNTE, matrícula n° 7006527/1, completou 75 (setenta e cinco) anos de 
idade no dia 23 de março de 2022;
rESolVE:
i – afastar o servidor raiMUNdo doS SaNToS loPES, ViGilaNTE, matrí-
cula n° 7006527/1, por ter completado idade para aposentadoria compul-
sória, e sem Prejuízo de sua remuneração, a contar da data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 781600
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errata
errata da Portaria Nº 459/2022 - saGa, PUBLicada 

eM doe Nº 34.921, PUBLicada eM 05.04.2022
oNde LÊ: PErÍodo: 14 à 17.03.2022
Leia-se: PErÍodo: 14 à 17.04.2022
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

errata da Portaria Nº 461/2022 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 34.921, PUBLicada eM 05.04.2022

oNde LÊ: SErVidor(ES): diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5050449-1
Leia-se: SErVidor(ES): diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 781167
Portaria Nº 472/2022-saGa , publicada no doE Nº 34.919 de 
04/04/2022, referente as ferias do mes de maio 2022 da servidora 
caroliNa fErrEira dE oliVEira o periodo de gozo.
onde se lê: PEriodo a SEr GoZado 03/05 a 02/06/2022
Leia-se: PEriodo a SEr GoZado 03/05 a 01/06/2022

Protocolo: 780528

coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo Nº 062/2022-seGUP/Pa

Processo: 2021/1366105
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico nº 003/2022-SEGUP/Pa
objeto: contratação de empresa especializada em manutenção de produ-
tos aeronáuticos, certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
nos termos do regulamento Brasileiro da aviação civil (rBac) 145, para a 
prestação de Serviço de Manutenção aeronáutica continuada, com forne-
cimento de peças e suprimentos, afim de manter a aeronavegabilidade e 
conformidade com o programa recomendado de manutenção estabelecido 
pelos fabricantes da aeronave, motor e de seus equipamentos, as seguinte 
aeronaves, pertencentes a frota da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social do Estado do Pará: Marca Pr-MJY, fabricante airbus 
helicopters, modelo aS350B2, ano de fabricação 2004, numero de série 
4238, motor turbomotor arriel, modelo 1d1, numero de série 19101;
Marca Pr-SiS, fabricante airbus helicopters, modelo aS350B2, ano de fa-
bricação 2013, numero de série 7497, motor turbomotor arriel, modelo 
1d1, numero de série 9842; Marca Pr-Scl, fabricante airbus helicopters, 
modelo aS350B2, ano de fabricação 2014, numero de série 7792, motor 
turbomotor arriel, modelo 1d1, numero de série 19562;
Marca Pr-ScG, fabricante airbus helicopters, modelo aS350B2, ano de fa-
bricação 2014, numero de série 7776, motor turbomotor arriel, modelo 
1d1, numero de série 19519.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 025/2022-coNJUr
data da assinatura: 01/04/2022
Vigência: 01/04/2022 à 31/03/2023
Valor Global: r$ 6.401.421,60 (seis milhões e quatrocentos e um mil e 
quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8838 - realização de 
Missões do Grupamento aéreo e fluvial
Natureza: 339039
fontes: 0101 e 0301
90.101.10.302.1507.8288 - implementação dos Serviços de Média e alta 
complexidade
Natureza: 339039; fontes: 0103,0303,0149,0349, 0101 e 0301.
90.101.10.302.1507.7684 - coVid - ações de Saúde
Natureza: 339039; fontes: 0103,0303,0149,0349, 0101 e 0301.
52.201.03.421.1425.8283 - Gerenciamento do Serviço Penitenciário
Natureza: 339039; fonte: 0101.
 27.101.18.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza: 339039; fontes: 031004396 e 0116.
contratada: HElifor coMÉrcio E SErViÇoS aEroNáUTicoS lTda - ME
cNPJ: 11.235.859/0001-04
Endereço: rua Seridião Montenegro, nº 270, Hangares 05 e 06, Bairro 
Siqueira, fortaleza-cE, cEP 60.732-541
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - Secretário adjunto de 
Gestão administrativa

Protocolo: 781214

diÁria
Portaria Nº 497/2022-saGa

oBJETiVo: Para realizar o curso de Emergencia do Helicóptero “ aS350 B2 ”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaJÚBa/MG
PErÍodo: 01 à 10.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
SErVidor(ES): cEl PM ricardo BrUNo dE frEiTaS alMEida, Mf: 5755425-1
TEN cEl PM aNdrÉ icaSSaTTi QUEiroZ, Mf: 5817889-1
TEN cEl PM aldEMi JoSÉ dE SoUZa carNEiro JÚNior, Mf: 5817838-1
caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 498/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar da “ oPEraÇÃo SEMaNa SaNTa ”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 15 à 22.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): cB PM lUÍS GUSTaVo do NaSciMENTo, Mf: 57222288-1
cB PM lUciaNa doS SaNToS QUadroS, Mf: 57221825-1
SUB TEN PM JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS SalES, Mf: 5589134-1
cB PM GiSElY liMa SilVa, Mf: 57231915-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 499/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar as horas de voos e cHEcK de piloto exigida pela aNac.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cUriTiBa/Pr
PErÍodo: 25.04 à 24.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 29 ½ (vinte e nove e meia)
SErVidor(ES): cYBEllE dE oliVEira MoTa, Mf: 5939895
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 500/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 26 à 27.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 501/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio a casa Militar da Governadoria.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TailÂNdia/Pa
PErÍodo: 24.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 54185292-1
TEN cEl PM ViNiciUS EdUardo Vidal dE oliVEira, Mf: 5817757-1
SGT PM JoHN JEffErSoN da coNcEiÇÃo PiEdadE, Mf: 54193190-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 502/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio a casa Militar da Governadoria.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TailÂNdia/Pa
PErÍodo: 24.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, Mf: 5774012-1
caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-1
cB PM JoÃo carloS dE aZEVEdo coSTa JÚNior, Mf: 57222381
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 503/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção na embarcação “ laNcHa GrUPa-
MENTo flUVial 06 “.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaracaNÃ Vila dE alGodoal/Pa
PErÍodo: 26 à 29.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): raMiro araÚJo alVES, Mf: 5913111-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 504/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar a manutenção da rede de radiocomunicação.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TailÂNdia/Pa
PErÍodo: 27 à 28.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): SUB TEN PM alfrEdo filHo da SilVa alVES, Mf: 5585791
SUB TEN PM daNiEl caSTilHo doS SaNToS, Mf: 55798801
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 505/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MUaNá/Pa
PErÍodo: 22 à 29.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM arNaldo da coNcEiÇÃo BriTo JÚNior, Mf: 54195583-1
SGT PM JoSÉ claUdio SilVa alEiXo, Mf: 57059671-5
cB PM aNGlESoN doS SaNToS MacEdo, Mf: 57200280-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 509/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 31.03 à 02.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): cB PM GENilSoN arNaUd da SilVa, Mf: 57222274-1
cB PM rEGilMar NoBrE fEiToSa, Mf: 572218781
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): aNToNio carloS BarroSo daNTaS, Mf: 56120
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 781614

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 01/2022-seGUP/Pa

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 01/2022-SEGUP, firmada entre a SECRE-
Taria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social do Pará, cNPJ/
Mf sob o nº 05.054.952/0001-01 e a empresa NáUTica loG TraNSPorTE co-
MErcio E loGiSTica lTda, inscrita no cNPJ nº 40.398.261/0001-26.
ModalidadE: Pregão Eletrônico SrP nº 05/2022-SEGUP/Pa.
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oBJETo: registro de Preços para futura aquisição de Motores de centro 
rabeta diesel 350 HP, com vistas a “fortalecer e Modernizar o Sistema 
Estadual de Segurança Pública e defesa Social (SiEdS) do Estado do Pará, 
de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo 
de referência, anexo i deste Edital.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 10.520/2002, lei Estadu-
al n° 6.474/2002, decreto federal nº 7.892/2013 , decreto Estadual nº 
991/2020 e demais legislações correlatas.
Quantidade: 79
Valor Unitário: r$ 387.650,00
Valor Total: r$ 30.624.350,00
daTa dE aSSiNaTUra: 04/04/2022.
ViGÊNcia: 04/04/2022 a 03/04/2023.
SiGNaTárioS: Pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social do ESTado do Pará, o Senhor PaUlo roBErTo doS 
SaNToS liMa, Secretário adjunto de Gestão administrativa; e pela Empre-
sa NáUTica loG TraNSPorTE coMErcio E loGiSTica lTda, o Senhor 
iVaN cláUdio carValHo BarBoSa, representante legal.

Protocolo: 780947

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL N.º071/2022 – ccc. obje-
to: NoMEar o TEN cEl QoPM rG 21166 fraNcENilSoN fÉliX oliVEira, 
em substituição ao MaJ QoPM rG 26917 JUraNdir alBUQUErQUE MoN-
TENEGRO JÚNIOR, como fiscal do Contrato Administrativo nº 003/2012 – 
dal/PMPa, celebrado entre a PMPa e o Srª. MariNalVa BaTiSTa dE oli-
VEira, cujo objeto destina-se a “locação de imóvel para abrigar a Sede 
do 86º Pelotão destacado no município de TUcUMÃ/Pa”;NoMEar o MaJ 
QOPM RG 30335 JUNIEL COSTA MACIEL, como fiscal Interino do Contra-
to administrativo nº 003/2012-dal/PMPa ; registra-se, publique-se e 
cumpra-se; Belém/Pa, 05 de abril de 2022. ricardo do NaSciMENTo 
raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e con-
tratos da PMPa.

Protocolo: 780986

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 2036/21/di/dF, contida no doE Nº 34.749 do 
dia 27/10/2021; onde Lê-se:Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de 
pousada. Leia-se: Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada. 
ordENador: cEl QoPM roBiSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 781092
errata da Portaria Nº 2023/21/di/dF, contida no doE nº 34.749 do dia 
27/10/2021; onde Lê-se: Período: 13 a 15/09/2021. Leia-se: 06 a 07/10/2021. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 781030
errata da Portaria Nº 1307/21/di/dF, contida no doE nº 34.671 
do dia 16/08/2021; onde Lê-se: Servidores: SGT PM Benedito Silva 
azevedo; cPf: 367.173.472-87; Valor: r$ 1.128,88 Leia-se: SGT PM 
Benedito Silva azevedo; cPf: 367.173.472-87; Valor: r$ 1.055,04. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 781005
errata da Portaria Nº 1713/21/di/dF, contida no doE Nº 34.705 
do dia 21/09/2021; onde Lê-se:01 de alimentação e 01 diária de pousada; 
Leia-se: Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada. 
ordENador: cEl QoPM roBiSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 781075
errata da Portaria Nº 2200/21/di/dF, contida no doE nº 34.761 do dia 
10/11/2021; onde Lê-se: Período: 06 a 07/11/2021. Leia-se: 07 a 08/11/2021. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 781283
errata da Portaria Nº 2044/21/di/dF, contida no doE nº 34.749 do dia 
27/10/2021; onde Lê-se: Período: 20 a 20/10/2021. Leia-se: 20 a 22/10/2021. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 781308
errata da Portaria Nº 1313/22/di/dF, contida no doE nº 34.907 
do dia 25/03/2022; onde Lê-se: Servidores: cB PM Hemerson dos Santos 
Galvão; cPf: 000.155.752-17; Valor: r$ 1.012,80. Leia-se: Servidores: cB 
PM Hermeson dos Santos Galvão; cPf: 000.155.752-17; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 781335

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.  022/2021-ccc/PMPa;  EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o pre-
sente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do con-
trato administrativo nº 022/2021-ccc/PMPa, por mais 12 (doze) meses, 
no valor global de r$ 5.487,60 (cinco mil quatrocentos e oitenta e sete 
reais e sessenta centavos);data da assinatura: 27/03/2022. Vigência: 
29/03/2022 a 28/03/2023; a despesa com este termo aditivo acontece-

rá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; ação: 
26/8338 –operacionalização das ações administrativas; Natureza da des-
pesa: 3.33.90.39 – outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica; Plano 
interno: 4120008338c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinário); 
Empresa: claro BraSil S/a; cNPJ nº 40.432.544/0001-47; ordENa-
dor: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; 
comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 781461
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.  289/2018-daL/PMPa;  EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o pre-
sente Termo aditivo tem como objeto a ProrroGaÇÃo da vigência do 
contrato administrativo nº 289/2018-dal/PMPa por mais 02 (dois) meses 
e o rEaJUSTE previsto em contrato, um reajuste de 17,79% ao c..a nº 
289/2018-dal/PMPa, aumento de r$ 5.053,00 (cinco mil e cinquenta e 
três reais) mensal, passando o valor unitário de r$ 1.420,00 (um mil, qua-
trocentos e vinte reais), para r$ 1.762,65 (um mil, setecentos e sessenta 
e dois reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor mensal de 
r$ 33.453,00 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três mil reais), 
valor global do termo será de r$ 66.906,00 (sessenta e seis mil, novecen-
tos e seis reais); data da assinatura: 29/03/2022; Vigência: 29/03/2022 
a 28/05/2022; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte 
forma: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; ação: 26/8338 – opera-
cionalização das ações administrativas; Natureza da despesa:333903303– 
locações de meios de transporte; Plano interno: 4120008338c; fonte do 
recurso: 0101 (recursos ordinários); Empresa: BraSil rENT a car lTda 
– EPP; cNPJ nº 03.434.532/0001-25; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 781025

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 09/2022/cPL/PMPa
Pae Nº 2022/114316

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e os contratados:
 

cUrso de ForMaÇÂo de oFiciais – cFo 2022-2023
disciPLiNa doceNte cPF VaLor

TEoria da PolÍcia MarcEliNo froTa ViEira 319.501.592.72 4.800,00
HiSTÓria da PolÍcia MiliTar roNaldo BraGa cHarlET 455.301.652-49 2.100,00

cHEfia E lidEraNÇa carloS EMÍlio dE SoUSa fErrEira 330.950.942.72 2.450,00
iNTrodUÇÃo á aUToPro-

TEÇÃo iUri aGUiar dE MElo 392.002.052-91 2.100,00

iNTrodUÇÃo á aUToPro-
TEÇÃo JaNETE PalMira MoNTEiro SErrÃo 681.846.542.00 2.100,00

dEfESa PESSoal Policial 
MiliTar i EdiMar MarcElo coElHo coSTa 581.118.752-15 4.000,00

dEfESa PESSoal Policial 
MiliTar i ildEfoNSo GoNÇalVES HaNNEMaNN 591.681.962-53 4.000,00

arMaMENTo MUNiÇÃo E Tiro i GilMar MENdES caValcaNTES 943.179505-10 3.500,00
Tiro Policial i GilMar MENdES caValcaNTES 943.179505-10 2.800,00

Valor ToTal: r$ r$ 27.850,00
ToTal coM PaTroNal r$ r$ 33.420,00

do oBJETo: contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas 
no cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS - cfo 2022/2023.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 33.420,00 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física/ 
3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas/ 3.3.90.30.00 – Ma-
terial de consumo; Plano interno: 1050008833; fonte do recurso: 0101 
(recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 05 de abril de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 781218

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Processo Pae Nº 2022/114316
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 009/2022/cPl/PMPa visando a contratação de professores 
e/ou instrutores para ministrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE ofi-
ciaiS - cfo 2022/2023.
Valor: r$ 33.420,00 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte reais).
Belém - Pa, 05 de abril de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 781220
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diÁria
.

Portaria Nº 2207/21/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 03 a 09/11/2021; Quantidade de diárias: 
07 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: TEN PM Kátia Simone 
Pimentel luz; cPf: 328.594.222-34; Valor: r$ 1.834,43. SUB TEN PM 
antônio favacho de araújo; cPf: 175.750.602-00; Valor: r$ 1.714,44. 
SGT PM José Holando Pinto ribeiro; cPf: 159.204.702-59; Valor: r$ 
1.714,44. SGT PM José Teodorico ferreira; cPf: 218.117.412-15; Valor: 
r$ 1.714,44. SGT PM angela Maria Santos da Silva; cPf: 366.834.692-53: 
Valor: r$ 1.714,44. Sd PM Tiago Machado de carvalho; cPf:990.754.662-
34; Valor: r$ 1.645,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 781117

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.761 de 10/11/2021, referente as diárias, portarias nº 2707/21-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 726604.

Protocolo: 781105

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 051/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter 
seguido a fim de realizar a condução em segurança dos artigos militares, 
correlatos, Kit fraldas e aparelhos de eletrodomésticos para a referida 
região tendo em vista o início do curso de formação de Praças -cfP no 
Município em questão. - faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Belém-Pa; Período de 06 a 09 
de abril de 2022; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 
diárias de Pousada; Na categoria “B”; Servidor: Sd PM rG 42421 Karla 
NaYaNa SalES PaES; cPf:000.727.822-50, no Valor: r$ 886,20; Sd 
Mara cardoSo doS PaSSoS; cPf: 947.260.192-87, no Valor: 886,20. 
ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 781347

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 077/diÁria/cedec de 28 de MarÇo de 2022
errata

PUBLicaÇÃo: doe Nº 34.913 de 30 de MarÇo 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,
oNde se LÊ:
art. 1º – conceder aos militares: TEN QoBM SaMUEl JoNaTHa araÚJo 
da MoTa, cB QBM roBErTo BarBoSa da SilVa e cB QBM HoNori-
co SoarES BiTENcoUrT JUNior, 02 (duas) diárias de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 788,62 (SETEcENToS E oiTENTa E 
oiTo rEaiS E SESSENTa E doiS cENTaVoS), por terem seguido viagem 
de altamira-Pa para o município de anapu/Pa, na região de integração 
do Xingu e com diária do grupo B, nos dias 15 e 16 de março de 2022, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
Leia-se:
art. 1º – conceder aos militares: TEN QoBM SaMUEl JoNaTHa araÚJo 
da MoTa, cB QBM roBErTo BarBoSa da SilVa e cB QBM HoNori-
co SoarES BiTENcoUrT JUNior, 02 (duas) diárias de alimentação  e 
01 (uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um valor total de  r$ 
1.182,93 (UM Mil, cENTo E oiTENTa E doiS rEaiS E NoVENTa E TrÊS 
cENTaVoS)), por terem seguido viagem de altamira-Pa para o município 
de anapu/Pa, na região de integração do Xingu e com diária do grupo B, 
no período 15 a 16 de março de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual 
de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 781309

Portaria Nº 076/diÁria/cedec de 28 de MarÇo de 2022
errata

PUBLicaÇÃo: doe Nº 34.913 de 30 de MarÇo 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,
oNde se LÊ:
art. 1º – conceder aos militares: cB QBM roBErTo BarBoSa da SilVa e 
Sd QBM MicHaEl rodriGo oliVEira da crUZ, 02 (duas) diárias de ali-
mentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 506,40 (QUiNHEN-
ToS E SEiS rEaiS E QUarENTa cENTaVoS), por terem seguido viagem de 
Altamira-PA para o município de Medicilândia/PA, na Região de Integração 
do Xingu e com diária do grupo B, nos dias 18 e 19 de março de 2022, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
Leia-se:
art. 1º – conceder aos militares: cB QBM roBErTo BarBoSa da SilVa 
e Sd QBM MicHaEl rodriGo oliVEira da crUZ, 02 (duas) diárias de 
alimentação e 01 (uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 759,60 (SETEcENToS E ciNQUENTa E NoVE rEaiS E SESSEN-
Ta cENTaVoS), por terem seguido viagem de altamira-Pa para o município 
de Medicilândia/PA, na Região de Integração do Xingu e com diária do gru-
po B, no período de 18 a 19 de março de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 781303

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022 srP – cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 
suas atribuições legais HoMoloGa a adjudicação efetivada no Pregão 
Eletrônico nº 01/2022-SrP, cujo objeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
aQUiSiÇÃo dE iTENS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (caMiSa MaNGa loN-
Ga, Gorro aUSTraliaNo, BErMUda E calÇa), Para aTENdEr aS aTi-
VidadES dE PrEVENÇÃo BalNEária do cBMPa, no valor global de r$ 
1.456.542,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos 
e quarenta e dois reais), sendo vencedoras as empresas:
Empresa: UlTraMar iMPorTaÇÃo lTda EPP, inscrita no cNPJ nº 
81.571.010/0001-89; Endereço: rod. Jornalista Manoel de Menezes, nº 
567 – Barra da lagoa – florianópolis/Sc.
– itens 01 e 02 (caMiSa dE ProTEÇÃo dE GUarda-VidaS MaNGa loN-
Ga),tipo MENor PrEÇo Por iTEM, conforme listado abaixo.

Nº iteM LicitaÇÃo descriÇÃo Marca UNid Qtd VaLor UNit. totaL.

1 caMiSa MaNGa 
loNGa

MorMaii/lYcra UNid
3500 r$ 349,66 r$ 

1.223.810,00

2 caMiSa MaNGa 
loNGa 200 r$ 349,66 r$ 69.932,00

Valor ToTal r$ 
1.293.742,00

Empresa: J V coMÉrcio E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ nº 
34.489.637/0001-05; Endereço: Tv. lomas Valentinas, nº 2034, Bairro: 
marco, Belém/Pa.
– itens 03 e 04 (Gorro dE GUarda-VidaS), tipo MENor PrEÇo Por 
iTEM, conforme listado abaixo.

Nº iteM LicitaÇÃo descriÇÃo Marca UNid. Qtd VaLor UNit. totaL.

3 Gorro dE GUarda-
VidaS

JV UNid

3.000 r$ 44,00 r$ 132.000,00

4 Gorro dE GUarda-
VidaS 700 r$ 44,00 r$ 30.800,00

Valor ToTal r$ 162.800,00

- itens de licitação nº 05 (bermuda), nº 06 (calça) e nº 07 (calça) – fra-
caSSADOS por não atenderem a qualificação técnica exigida no edital e 
seus anexos e/ou por desistência quanto ao valor da proposta apresentada.
o órgão gerenciador do presente registros de Preços foi o corpo de Bom-
beiros Militar do Pará (cBMPa), não houve órgãos ou entidades públicas 
participantes.
Belém-Pa, 05 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 781024
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torNar seM eFeito
.

oUtras MatÉrias
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022 – srP – cBMPa

Tornar sem efeito, o EXTraTo da arP publicado no d.o.E. nº 34.917, de 
01/04/2022, Protocolo nº 779285, do processo licitatório cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de itens de proteção individual (camisa 
manga longa, gorro australiano, bermuda e calça), para atender as ativi-
dades de prevenção balneária do cBMPa, por ter saído com incorreção na 
data de assinatura, data de vigência e no signatário.
Belém-Pará, 05 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 781089
oUtras MatÉrias

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022 – srP – cBMPa
Tornar sem efeito, o EXTraTo da arP publicado no d.o.E. nº 34.917, de 
01/04/2022, Protocolo nº 779280, do processo licitatório cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de itens de proteção individual (camisa 
manga longa, gorro australiano, bermuda e calça), para atender as ativi-
dades de prevenção balneária do cBMPa, por ter saído com incorreção na 
data de assinatura, data de vigência e no signatário.
Belém-Pará, 05 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 781095
terMo de HoMoLoGaÇao

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022 – srP – cBMPa
Tornar sem efeito, o Termo de Homologação publicado no d.o.E. nº 34.911, 
de 29/03/2022, Protocolo nº 777418, do processo licitatório cujo objeto é 
o registro de preços para aquisição de itens de proteção individual (camisa 
manga longa, gorro australiano, bermuda e calça), para atender as ativi-
dades de prevenção balneária do cBMPa, por ter saído com incorreção na 
data de publicação.
Belém-Pará, 05 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 781031

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022 – srP – cBMPa
Extrato de aTa SrP Nº 003/2022 – a, Espécie: ata de registro de Preço 
Nº 003/2022 – A, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
Pará, cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. Modali-
dadE: Pregão Eletrônico SrP nº 01/2022 – cBMPa, objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE iTENS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (caMiSa 
MaNGa loNGa, Gorro aUSTraliaNo, BErMUda E calÇa), Para aTEN-
DER AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO BALNEÁRIA DO CBMPA, especificados 
nos itens de licitação nº 01 (caMiSa MaNGa loNGa) e nº 02 (caMiSa 
MaNGa loNGa) do anexo V do edital de Pregão Eletrônico N° 01/2022 – 
SrP – cBMPa, que é parte integrante desta ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. EMPrESa: UlTraMar iM-
PorTaÇÃo lTda EPP; cNPJ:81.571.010/0001-89.

coMPosiÇÃo iteNs 01 e 02 – caMisa MaNGa LoNGa – aMPLa coNcorrÊNcia e cota Me/ePP

Nº iteM Lici-
taÇÃo

Nº iteNs 
do tr

descri-
ÇÃo

Marca/Mo-
deLo UNid ÓrGÃo Qtd 

iteNs

VaLor 
UNitÁ-

rio

sUBtotaL 
Licitado 

01

01

caMiSa 
MaNGa 
loNGa MorMaii/

lYcra UNid cBMPa

3500 r$ 349,66 r$ 
1.223.810,00 

02
caMiSa 
MaNGa 
loNGa

200 r$ 349,66 r$ 69.932,00 

Valor ToTal r$ 
1.293.742,00

Tendo como Órgão gerenciador o corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa).
Valor Global: r$ 1.293.742,00
data de assinatura: 05/04/2022
Vigência: 05/04/2022 à 05/04/2023
Signatários: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – comandante-
Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo represen-
tante legal da Empresa.

Protocolo: 781064
PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022 – srP – cBMPa

Extrato de aTa SrP Nº 003/2022 – B, Espécie: ata de registro de Preço 
Nº 003/2022 – B, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
Pará, cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. Modali-
dadE: Pregão Eletrônico SrP nº 01/2022 – cBMPa, objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE iTENS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (caMiSa 
MaNGa loNGa, Gorro aUSTraliaNo, BErMUda E calÇa), Para aTEN-
DER AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO BALNEÁRIA DO CBMPA, especificados 
nos itens de licitação nº 03 (Gorro dE GUarda-VidaS) e nº 04 (Gorro 
GUarda-VidaS) do anexo V do edital de Pregão Eletrônico N° 01/2022– 
SrP – cBMPa, que é parte integrante desta ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. EMPrESa: J V coMErcio 
E SErViÇoS lTda; cNPJ: 34.489.637/0001-05.

coMPosiÇÃo iteNs 03 – Gorro de GUarda-Vidas (Gorro aUstraLiaNo) – aMPLa coNcorrÊNcia e cota Me/ePP.

Nº iteM Lici-
taÇÃo

Nº 
iteNs 
do tr

descri-
ÇÃo

Marca/ Mo-
deLo UNid ÓrGÃo Qtd 

iteNs
VaLor UNi-

tÁrio
sUBtotaL Lici-

tado

03

02

Gorro dE 
GUarda-

VidaS 
JV UNid cBMPa 

3000 r$ 44,00 r$ 132.000,00

04
Gorro dE 
GUarda-

VidaS 
700 r$ 44,00 r$ 30.800,00

Valor ToTal r$ 162.800,00

Tendo como Órgão gerenciador o corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa).
Valor Global: r$ 162.800,00
data de assinatura: 05/04/2022
Vigência: 05/04/2022 à 05/04/2023
Signatários: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – comandante-
Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo represen-
tante legal da Empresa.

Protocolo: 781083
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 73/2022. inexigibilidade de Licitação nº 40/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. dÉBora 
MONTEIRO PANTOJA GODOT. Cpf nº 985.889.902-53. Classificação do Ob-
jeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especiali-
zado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: 
Escrivão, ivestigador e Papiloscopista de Polícia civil, como supervisora, 
turmas iPc 11 e 12. data da assinatura: 29/03/2022. Vigência: a contar 
da sua assinatura até 24/06/2022. Valor: r$ 8.160,00. orçamento: Pro-
grama de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem do re-
curso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 
2022/313974. contratado: dÉBora MoNTEiro PaNToJa GodoT. Endere-
ço: avenida rua dr. luiz de almeida, Bairro: Saudade i, cep: 68.741-390, 
castanhal/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 781052

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 40/2022– 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 o Srª. dÉBora MoNTEiro PaNToJa 
GodoT, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 985.889.902-53.
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 
etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela re-
solução nº 413/2021-coNSUP de 21.12/2021, como SUPErViSora das 
Turmas iPc 11 E 12 com carga horária total de 136 (cento e trinta e seis) 
horas-aulas, no valor unitário de r$ 60,00 (sessetenta reais), totalizando 
o valor de r$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta 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$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Natureza da despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 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: 29/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 781054

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 40/2022 para contratação de dÉ-
Bora MoNTEiro PaNToJa GodoT . Valor: r$ 8.160,00 (oito mil cento e 
sessenta reais).
Belém/Pa, 29 de Março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 781063



diário oficial Nº 34.923   61Quarta-feira, 06 DE ABRIL DE 2022

diÁria
.

Portaria Nº: 00663/2022 - dGPc/od/drF
 de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/387898, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo caE-
TANO DE ODIVELAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período 
de 01/04/2022 a 02/04/2022;

1. iPc fraNKliN fiGUEirEdo BUlHoES E SoUSa - MaT: 57233626
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc SaNdro diaS da coSTa - MaT: 5877970
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc araN GoNcalVES rEBoUcaS - MaT: 5332095
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. dPc aUrElio WalcYr rodriGUES dE PaiVa - MaT: 2005280
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00664/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/387445, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 01/04/2022 a 02/04/2022;

1. iPc JoSENildo BarBoSa dE SoUSa - MaT: 5940010
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00665/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/387457, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ToMÉ
-AÇÚ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/04/2022 
a 02/04/2022;

1. dPc alMir alVES oliVEira - MaT: 5914008
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00666/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PLACAS, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 04/04/2022 a 08/04/2022;

1. iPc SErGio aUGUSTo oliVEira da SilVa - MaT: 5859166
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00667/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/379552, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 01/04/2022 a 01/04/2022;

1. iPc iSraEl BriTo da SilVa - MaT: 5876974
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc MicHElE fErNaNda HENriQUES PadilHa - MaT: 5940079
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00668/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375982, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 02/04/2022 
a 08/04/2022;

1. PaP MarcoS daNTaS do aMaral - MaT: 5692598
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00669/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375979, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 04/04/2022 
a 09/04/2022;

1. PaP Maria roSa da coSTa raMoS - MaT: 5692601
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00670/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375976, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 04/04/2022 
a 09/04/2022;

1. adM Marcio aNdrE SaNcHES PErES - MaT: 5964534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. adM MarGarETH liMa dE aZEVEdo - MaT: 5540640
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00671/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375967, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPiTÃo 
POÇO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
02/04/2022 a 05/04/2022;

1. PaP Maria do carMo dE alMEida MiraNda - MaT: 70670
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. PaP rEGiNaldo rEZENdE dE alMEida - MaT: 5127440
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc lUiZ MoNTEiro da SilVa JUNior - MaT: 5463262
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00672/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375956, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPiTÃo 
POÇO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
02/04/2022 a 05/04/2022;

1. adM roSaNa do Socorro loUrEiro - MaT: 3158640
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00673/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375946, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 02/04/2022 
a 10/04/2022;

1. PaP daNiEllE MilENE Sa doS aNJoS - MaT: 5940154
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00674/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375889, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaGa-
LHÃES BARATA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no perío-
do de 02/04/2022 a 06/04/2022;

1. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4.5, ToTal: r$ 751.73)

2. iPc VaNia carla PaMPolHa ViEira - MaT: 5410649
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4.5, ToTal: r$ 751.73)

3. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4.5, ToTal: r$ 751.73)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,255.19 ( doiS Mil, dUZENToS E ciNQUENTa E ciNco rEaiS 
E dEZENoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00675/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375870, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaGa-
LHÃES BARATA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no perío-
do de 02/04/2022 a 06/04/2022;

1. adM fraNcilENE MoUra MaGalHaES coSTa - MaT: 5942635
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4.5, ToTal: r$ 751.73)
2. adM Maria NorMa da SilVa GUrJao MaToS - MaT: 57444
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4.5, ToTal: r$ 751.73)

3. ddiV MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4.5, ToTal: r$ 751.73)

4. aP Maria criSTiNa diaS MicHEloN - MaT: 5107458
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4.5, ToTal: r$ 751.73)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,006.92 ( TrÊS Mil, SEiS rEaiS E NoVENTa E doiS cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00676/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375839, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaGa-
LHÃES BARATA, a fim de realizar EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no perío-
do de 02/04/2022 a 11/04/2022;

1. daS GaBriEl aNToNio cUNHa BarroS - MaT: 5958741
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 9, ToTal: r$ 1,503.45)

2. daS KalaMidE doS PaSSoS riBEiro - MaT: 5914351
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 9, ToTal: r$ 1,503.45)

3. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 9, ToTal: r$ 1,503.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 4,510.35 ( QUaTro Mil, QUiNHENToS E dEZ rEaiS E TriNTa E ciN-
co cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00677/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022375760, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 02/04/2022 
a 12/04/2022;

1. iPc MaUro ViNiciUS BriTo doS SaNToS - MaT: 5332818
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00678/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022369188, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coNcEi-
ÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
04/04/2022 a 06/04/2022;

1. iPc JEfTEr PESSoa MarQUES - MaT: 5913898
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. EPc EdValdo MaUricio dE aNdradE - MaT: 5940125

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - MaT: 57233564
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00679/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022338505, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oEiraS do Pará, a 
fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 03/04/2022 a 05/04/2022;

1. iPc rEGiNaldo fErrEira liMa - MaT: 57188113
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00680/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022324521, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rUrÓPo-
LIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 04/04/2022 a 
14/04/2022;

1. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00681/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022369649, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iTUPiraN-
GA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 04/04/2022 a 08/04/2022;

1. daS JESSica aMaral rodriGUES - MaT: 5913297
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00682/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022365113, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 04/04/2022 a 11/04/2022;

1. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. rodriGo cHaVES SoUZa - MaT: 5904964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. TGiNfEST fErNaNdo lUiS MoraES da caMara - MaT: 55590300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

4. aGMEc JoSE JacKSoN caSTro crUZ - MaT: 71862
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( SEiS Mil, SEiScENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS 
E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00683/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/319859, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉliX 
DO XINGU, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADO-
rES, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022;

1. aSS. iNf JoSE arTUr SoUZa do NaSciMENTo - MaT: 5962973
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00684/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/389319, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de 
realizar aPoio a EVENToS, no período de 01/04/2022 a 02/04/2022;

1. daS rafaEla STHEfaNY da SilVa - MaT: 5955604
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. daS TaliSoN liMa dE oliVEira - MaT: 5931706
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00685/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/391045, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/04/2022 a 
06/04/2022;

1. dPc lUiS GUilHErME NaVarro XaViEr - MaT: 5808065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc aNGElica TaTiaNE coSTa QUarESMa - MaT: 54184786
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc JoSE aUGUSTo foNSEca dE MaGalHaES - MaT: 5331749
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00686/2022 - dGPc/od/drF 
de 01 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/391029, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 01/04/2022 a 06/04/2022;

1. dPc MaUricio dE MENEZES PirES - MaT: 57233649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc fErNaNda do ValE fErNaNdEZ - MaT: 5892477
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc MarcElo dE JESUS calaNdriNi dE aZEVEdo - MaT: 5703808
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00687/2022 - dGPc/od/drF 
de 04 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/395309, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 02/04/2022 a 04/04/2022;

1. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

2. iPc EliaS riBEiro doS SaNToS - MaT: 5865794
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00688/2022 - dGPc/od/drF 
de 04 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/390324, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022;

1. MPc EdiEl fraNciSco BarBoSa BiTENcoUrT - MaT: 5463556
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc JEffErSoN EdSoN SaNToS corrEa - MaT: 5782350
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. dPc MarcElo diaS MENdES - MaT: 5831423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc PaUlo cESar da coNcEicao doS SaNToS - MaT: 5703786
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00689/2022 - dGPc/od/drF 
de 04 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022364898, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SalVaTEr-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/04/2022 a 
08/04/2022;

1. dPc rENaTo loPES Tarallo - MaT: 57192645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00690/2022 - dGPc/od/drF 
de 04 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/325991, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcU-
MÃ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/04/2022 a 
11/04/2022;
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1. dPc Marcio MUrilo carValHo dE frEiTaS - MaT: 5914034
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. iPc JEffErSoN lUiZ rocHa doS SaNToS JUNior - MaT: 5940065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
3. EPc NilSoN aUGUSTo MENEZES SaNToS - MaT: 5836670
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00691/2022 - dGPc/od/drF 
de 04 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/396336, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
30/03/2022 a 03/04/2022;

1. EPc SiMoNE dE PaUla SoriaNo dE MEllo alVES SoUZa - MaT: 57233563
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc raPHaEl MarTiNS SiQUEira - MaT: 8002048
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc aNdrEYZa JESUS diaS TEiXEira cHaVES - MaT: 55586537
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00692/2022 - dGPc/od/drF 
de 04 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/395517, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Ba-
GRE, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 
05/04/2022 a 09/04/2022;

1. aSS. iNf JarloN BarBoSa BaTiSTa - MaT: 5962969
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00693/2022 - dGPc/od/drF 
de 04 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/395331, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo Pro-
GRESSO, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADO-
rES, no período de 05/04/2022 a 13/04/2022;

1. aSS. iNf PaBlo NUNES dE oliVEira - MaT: 5935414
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00694/2022 - dGPc/od/drF 
de 04 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/388166, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
08/04/2022 a 12/04/2022;

1. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00695/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/404547, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉliX do XiNGU, 
a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 05/04/2022 a 14/04/2022;

1. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

2. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

3. daS TaliSoN liMa dE oliVEira - MaT: 5931706
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 6,409.26 ( SEiS Mil, QUaTrocENToS E NoVE rEaiS E ViNTE E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00696/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/404614, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉliX do XiNGU, 
a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 05/04/2022 a 14/04/2022;

1. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

2. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS E oiTENTa E QUa-
Tro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00697/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/397008, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar 
MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS, no período de 06/04/2022 a 09/04/2022;

1. aSS. iNf liVia QUEiroZ caValcaNTE - MaT: 5919690
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00698/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de aBriL de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/377466, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUrora do Pará, a 
fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022;

1. iPc Eraldo MaGNo da SilVa - MaT: 5876958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc SiBElE JoiSE TaPaJoS NoGUEira - MaT: 5940334

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. EPc odilSoN Marcio oliVEira NoGUEira - MaT: 57233549
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 781163

oUtras MatÉrias
LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria Nº 221/2021 realizou visita às instalações da UNi-
DADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 

2022/ 289786 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:
 

Nº de 
ordeM Nº do rP descriÇÃo do BeM sitUaÇÃo do 

BeM recoMeNdaÇÃo

1 13368 GaVETEiro dE MadEira, fiXo, 2 GaVETaS, iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 14607 GaVETEiro dE MadEira, fiXo, 2 GaVETaS, iNSErVÍVEl doaÇÃo
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3 17579 arMario aco iNoX EScoVado, 2 PorTaS, 1 iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 17709 arMario aco iNoX EScoVado, 2 PorTaS, 1 iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 17710 arMario aco iNoX EScoVado, 2 PorTaS, 1 iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 17711 arMario aco iNoX EScoVado, 2 PorTaS, 1 iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 17712 arMario aco iNoX EScoVado, 2 PorTaS, 1 iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 17718 arMario dE aco, 16 BoX c/PorTa, MEdio iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 17719 arMario dE aco, 16 BoX c/PorTa, MEdio iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 31305 PolTroNa EST.,ESP.alTo,rEcliN.,c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
11 31306 PolTroNa EST.,ESP.alTo,rEcliN.,c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
12 31307 PolTroNa EST.,ESP.alTo,rEcliN.,c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
13 31308 PolTroNa EST.,ESP.alTo,rEcliN.,c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
14 31380 PolTroNa EST.,ESP.alTo,rEcliN.,c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
15 31714 GaVETEiro dE MadEira, fiXo, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
16 31958 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
17 31960 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
18 31961 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
19 31963 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
20 31965 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
21 31966 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
22 31967 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
23 31969 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
24 31970 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
25 31971 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
26 31972 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
27 31973 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
28 31974 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
29 31975 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
30 31976 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
31 31977 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
32 31978 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
33 31979 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
34 31980 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
35 31981 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
36 31982 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
37 31983 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
38 31984 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
39 31985 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
40 31986 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
41 31987 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
42 31988 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
43 31989 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
44 31990 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
45 31991 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
46 31992 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
47 31993 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
48 31994 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo

49 31995 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo

50 31996 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo

51 31997 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
52 31998 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
53 31999 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
54 32000 arMario dE MdP, 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo
55 34614 loNGariNa EM PoliProP., 3 cadEiraS S/ iNSErVÍVEl doaÇÃo
56 34754 cadEira EST. TEc. SiNT., fiXa, Braco fiXo, ENc. iNSErVÍVEl doaÇÃo
57 34783 GaVETEiro dE MdP, VolaNTE, 2 GaV., 1 iNSErVÍVEl doaÇÃo
58 38123 arMario dE Mad., 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 781540

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 113/22-GaB/dGPcP de 05 de aBriL de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/358757;

r E S o l V E:
M o B i l i Z a r, por mais 01 (um) ano, o servidor lEaNdro loPES BEN-
fica, Perito criminal, matrícula n° 5888937/1, junto à diretoria de Políticas 
de Segurança Pública da SENaSP, no período de 03.07.2022 a 02.07.2023.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 05 de abril de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 781147

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
Portaria N° 111/22-GaB/dGPcP de 05 de aBriL de 2022

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribuições legais e 
conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, a lei 6.282/00.
r E S o l V E:
diSTraTar a pedido a servidora PaMEla aNdradE SilVa do cargo de 
Aux. Téc. de Perícias, matrícula nº5935431/2, lotada nesta Policia Cientifi-
ca do Pará - PcP, a contar de 01.04.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 05 de abril de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 781138

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022 – PcePa | Processo 
Nº 2021/1442325

objeto: fornecimento de materiais (carimbos e cópias de chave) para 
atendimento da demanda anual estimada da Sede, Unidades regionais e 
Núcleos Avançados desta Polícia Científica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.policia-
cientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 19 de abril de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 781223

diÁria
Portaria N°. 408/ 2022

clEBErToN SaNToS MENdES
MaTrÍcUla: 5958632
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 22/03/2022 a 31/03/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 396/ 2022
dElSoN BaTiSTa dE liMa JÚNior
MaTrÍcUla: 5463165/1
carGo: Perito criminal
HErBErT rodriGo da SilVa riBEiro
MaTrÍcUla: 55587510-2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 21/03/2022 a 31/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 531/ 2022
aNa Maria oliVEira do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57190563/1
carGo: agente administrativo
YUrE dE SoUSa liMa
MaTrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/03/2022 a 31/03/2022
oBJETiVo: Translado de material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 436/ 2022
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/03/2022 a 27/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 781538
Portaria N°. 510/ 2022

fErNaNdo SilVa dE MiraNda
MaTrÍcUla: 57233707/1
carGo: Perito criminal
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 21/03/2022 a 30/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 781543

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 112/22-GaB/dGPcP de 05 de aBriL de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
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coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria Nº 110/22 de 28.03.2022-GaB/dGPcP, publicado 
no doE nº 34.915 de 31.03.2022, que trata de férias, o nome do servidor 
cElSo oliVEira MacHado, Perito criminal, matrícula nº54188035/1.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 05 de abril de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 781144
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

Portaria
Portaria Nº 1127/2022 – dG/cccLiN, 04 de aBriL de 2022

A Diretora-Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº 011/2020 do dETraN/Pa que 
regulamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para 
realização de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas 
em candidatos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem 
como as resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da portaria n.011/2020dG/dETraN, e que a requerente – clÍ-
Nica PSicoBEl lTda -BElÉM comprovando o cumprimento dos requisitos 
legais para renovação de seu credenciamento conforme Parecer Técnico 
da coordenadoria do Núcleo de controle interno deste departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a 
contar de 07/04/2022 a 06/04/2024, da – clÍNica PSicoBEl lTda -BElÉM, 
cNPJ 22.931.593/0004-42, localizada na avenida romulo Maiorana, Marco, Nº 
1885, cEP 66.093.005, Belém-Pa, sob a responsabilidade administrativa de Mar-
celly Maria Messias luz , responsabilidade Técnica Médica de ronaldo Medeiros 
de oliveira e responsabilidade Técnica Psicológica de Sueli Maria Gurjão Pereira.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providencias para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa
dirETora-GEral/dETraN-Pa

Protocolo: 781515
Portaria N° 1126/2022-daF/cGP, de 04/04/2022

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 aos servidores abaixo relacionados, lotados nas cirETraNs 
deste departamento, trinta (30) dias de férias no mês de Maio/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação
anselmo raimundo corrêa Picanco 3268489 /1 01.04.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 MoNTE alEGrE

célio david e Silva 57195636 /1 07.04.2021/2022 07.05 a 05.06.2022 SaNTa iZaBEl
fernando Santos Simões 57234876 /1 17.01.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 MaraBá

lília rocha coutinho da fonseca 55588476 /1 02.05.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 alTaMira
Maria rosa costa lima 3268527 /1 01.07.2020/2021 03.05 a 01.06.2022 BarcarENa

Marivaldo freitas de almeida 57205134 /1 28.07.2020/2021 01.05 a 30.05.2022 coNc. araGUaia
rudajar Vieira cabral 57217183 /1 30.04.2021/2022 04.05 a 02.06.2022 caSTaNHal

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
(republicado por incorreção no doe 34.921, de 05/04/2022)

Protocolo: 781586
Portaria Nº 1072/2022-daF/cGP, de 30/03/2022

O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/363350;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 13/04 à 05/05/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento a cronograma de ações determinadas pela dTo, em espcial por ocasião 
da operação Semana Santa, Tiradentes e dia do Trabalhador de 2022.

nome matricula
daniel figueiredo Guerreiro 57198721 /1

Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434 /1
adenilson Martins Nascimento 54193763 /3

Marcus roberto Saldanha Batista 57228955 /1
Willy de Souza Pena 57198712 /1

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

Portaria Nº 1068/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/363355;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Barbara no período de 13 à 18/04/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, em cum-
primento ao planejamento de ações determinadas pela dTo, em especial 
por ocasião da operação Semana Santa 2022.

nome matricula
Gilvan rabelo Normandes 57193929 /2

raimundo daniel Santos da Silva 57200355 /1

izaura Valadares de Souza 57211114 /2

francisco José da costa Silva 55586658 /2

Karine Monik almeida da costa 57226816 /1

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

Portaria Nº 1097/2022-daF/cGP, de 31/03/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/369918;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Jururti no período de 08 à 11/04/2022, a fim de rea-
lizar atendimento ao público ao público referente a 3ª fase de habilitação.

nome matricula

Emerson Gil dos Santos correa 57210032 /2

Wilmar Gomes freire filho 5932004 /2

Hamilton dos Santos carneiro 12688 /1

Elenilson oliveira Silva 57196932 /1

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

Portaria Nº 1098/2022-daF/cGP, de 31/03/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/309206;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Itai-
tuba para o município de Novo Progresso no período de 01 à 20/04/2022, a 
fim de realizar atendimento itinerante 2º e 3ª fase de habilitação.

nome matricula
reginaldo Pereira da Silva 011026 /4

Ed carlos Braga dos Santos 011048 /5
odenilton Santos dias 54196758 /2

Vanderlândio Bispo de Sena 57201803 /2

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

Portaria Nº 1082/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/351473;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de CASTANHAL – 11/04 à 06/05/2022, a fim 
de realizar treinamento de habilitação no sistema SidET.

nome matricula
Maria rosimeire Medeiros de deus 55588879/1

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

Portaria Nº 1103/2022-daF/cGP, 31/03/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/358981;
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r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de castanhal – 11 e 12/04/2022, igarapé
-açú – 13 e 14/04/2022, capitão Poço – 15 à 21/04/2022, Tomé-açú – 
22 à 26/04/2022, Santa izabel – 27 e 28/04/2022, Vigia/Belém – 29 e 
30/04/2022, a fim de divuldar, orientar, instrumentalizar chefias e servido-
res para o processo de avaliação de desempenho conforme determinação 
da lei 7.796/14.

nome matricula
Elpídio araújo da costa Júnior 55590002 /2

carmen Sílvia dias Jatene 55586760 /2
amiraldo corrêa Seabra Júnior 54194721/2

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

Portaria Nº 1100/2022-daF/cGP, de 31/03/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/353475;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Altamira 
para o município de Belém no período de 11 à 21/04/2022, a fim de con-
duzir viatura oficial a serviços da gerencia local.

nome matricula
cleudino Pessoa da Silva 57200996 /3

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

Protocolo: 781576
Portaria Nº 1123/2022-dG/cGP, de 01/04/2022

A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNSidEraNdo a solicitação do servidor constante do requerimento, da-
tado de 23/03/2022, protocolado sob o nº 2022/397204,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, o servidor MarcÍlio doS SaNToS GoNÇalVES, ma-
trícula 57176348/1, do Cargo Efetivo de Assistente de Trânsito, lotado na 
Gerência de atendimento e registro e Veículos deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 1120/2022-dG/cGP, de 01/04/2022
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 servidora constante do requerimento da-
tado de 29/03/2022, no Processo 2022/378950,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 919/2022-dG/cGP, que concedeu a 
servidora Érika Guiomarino dominici, analista de Sistemas, matrícula 
57193605/1, lotada na coordenadoria de desenvolvimento de Sistemas, 
licença para Tratar de interesses Particulares, no período de 18/02/2022 
a 17/02/2024, de acordo com o estabelecido no art. 93, da lei 5.810/94-
rJU, sem ônus para este departamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 1122/2022-dG/cGP, de 01/04/2022
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;
coNSidEraNdo a solicitação do servidor constante do requerimento datado 
de 23/03/2022, para exoneração do Cargo Efetivo de Assistente de Trânsito,
r E S o l V E:
rEVoGar, a pedido, a Portaria 1616/2020-dG/cGP, que concedeu ao 
servidor Marcílio dos Santos Gonçalves, Assistente de Trânsito, matrícula 
57176348/1, lotado na Gerência de atendimento e registro de Veículos, 
licença para Tratar de interesses Particulares, no período de 05/04/2020 
a 05/04/2022, de acordo com o estabelecido no art. 93, da lei 5.810/94-
rJU, sem ônus para este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 1124/2022-daF/cGP, de 01/04/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 88.052, de 25/03/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rildo augusto Valois laurentino, Procurador au-
tárquico, matrícula 54195283/2, lotado na Procuradoria Jurídica, 60 (ses-
senta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 04/02 a 
04/04/2022, conforme laudo Médico nº 88.052, de 25/03/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/02/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1075/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº. 86401 de 15/02/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora EraNildE PaNToJa liMa, assistente de adminis-
tração, matrícula 3265439/1, lotada na coordenadoria de Gestão orça-
mentária e financeira, noventa (90) dias de licença para Tratamento de 
Saúde, no período de 17/10/2021 a 14/01/2022, conforme laudo Médico 
nº 86401 de 15/02/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 17/10/2021.
Publique-se e cumpra-se.
Belém, em 30 de março de 2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1084/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 86.632, de 18/02/2022,
r E S o l V E:
CONCEDER à servidora GEISA ACÁCIA TAVARES, Analista de Trânsito, matrí-
cula 57195631/1, lotada na Gerência de Programas e Projetos Pegagógicos, 30 
(trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 27/12/2021 
a 25/01/2022, conforme laudo Médico nº 86.632, de 18/02/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 27/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1085/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 87.208, de 07/03/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Samantha Siqueira Bayde cardoso, assistente de 
Trânsito, matrícula 57176564/1, lotada na Gerência do Sistema RENACH, 
30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 18/01 
a 16/02/2022, conforme laudo Médico nº 87.208, de 07/03/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1086/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 85.310, de 26/01/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Márcia Helena de Queiroz Nascimento, auxiliar de 
Trânsito, matrícula 57193995/1, lotada na Coordenadoria de Engenharia 
de Trânsito, 30 (trinta) dias de Licença para Tratamento de Saúde, no 
período de 20/11 a 19/12/2021, conforme laudo Médico nº 85.310, de 
26/01/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 20/11/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1087/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 85.829, de 01/02/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora regina luzia Santos de Souza, auxiliar operacio-
nal de Trânsito, matrícula 5520320/2, lotada na Gerência de Benefícios e 
assistência Social, 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde, 
no período de 13 a 22/01/2022, conforme laudo Médico nº 85.829, de 
01/02/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1088/2022-daF/cGP
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 85.411, de 28/01/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Patricia Barbosa lima de Moraes, agente de fiscali-
zação de Trânsito, matrícula 57224315/2, lotada na Gerência de operação 
e Fiscalização de Trânsito da Capital, 90 (noventa) dias de Licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 15/01 a 14/04/2022, conforme laudo 
Médico nº 85.411, de 28/01/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, em 30 de março de 2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
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Portaria Nº 1089/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 85.828, de 01/02/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor ENoQUE JaQUES rodriGUES, analista de admi-
nistração e finanças, matrícula 57189257/2, lotado na Gerência de con-
tabilidade, 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no perí-
odo de 22/12/2021 a 20/01/2022, conforme laudo Médico nº 85.828, de 
01/02/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 22/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1090/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 91, da lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994, a lei 9.348, de 18/11/2021 e, a apresentação da certidão de 
Nascimento, datada 15/03/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor airson Gonçalves de almeida, chefe de Grupo, ma-
trícula 5954395/1, lotado na Gerência de Protocolo e arquivo, vinte (20) 
dias de licença Paternidade, no período de 11/03 a 30/03/2022, de acordo 
com o estabelecido na lei 5.810/94-rJU e lei 9.348, de 18/11/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 11/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1091/2022-daF/cGP, de 30/03/2022
A Coordenadora de Gestão de Pessoas, do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 91, da lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994, a lei 9.348, de 18/11/2021 e, a apresentação da certidão de 
Nascimento, datada 17/03/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fladerny Marques dos Santos, Programador, ma-
trícula 57192569/2, lotado na Gerência de Suporte Tecnológico, vinte (20) 
dias de licença Paternidade, no período de 12/03 a 31/03/2022, de acordo 
com o estabelecido na lei 5.810/94-rJU e lei 9.348, de 18/11/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 12/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 781417

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

0. o departamento de trânsito do estado do Pará, representado 
por seu diretor Geral, no âmbito de suas atribuições legais, regimentais 
e considerando os elementos constante do Processo n° 2021/824037-dE-
TraN/Pa, e os pareceres jurídicos exarados nos autos, resolve inexigir a 
licitação para a contratação com a empresa aGS coMErcio E SErViÇoS 
lTda, inscrita no cNPJ 02.867.84810001-48. o objeto do presente ins-
trumento é a contratação de empresa especializada para realizar serviços 
de caliBraÇÃo, afEriÇÃo, MaNUTENÇÃo E cErTificaÇÃo iNMETro de 
etilômetros alcolizer lE5 em conformidade com as especificações constan-
tes no Termo de referência, com fulcro na hipótese de inexigibilidade de 
licitação prevista no art. 25, caput, da lei n° 8.666 de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores, importando o valor mensa de r$30.726,25 (trinta 
mil, setecentos e vinte e sei reais e vinte e cinco centavos) perfazendo um 
montante global em 12 (doze) meses de r$368.715,00 (trezentos e ses-
senta e oito mil, setecentos e quinze reais).
 

função 6 Segurança Pública

Subfunção 125 Normatização e fiscalização

Programa 1502 Segurança Pública

Projeto/atividade 8271 Fiscalização de Trânsito

Elemento de despesa 339030 Material de consumo

fonte de recursos 0261 000
0661 000

recursos Próprios
recursos Próprios - Superávit

Belém, 05 de anril de 2022
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa colEHo
diretora Geral

Protocolo: 781459

diÁria
.

Portaria Nº 854/2022-daF/cGP, de 14/03/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/262847;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de capanema para o município de igarapé-Miri no período de 24/03 à 
18/04/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Ope-
ração de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO 
no referido municipio.

nome matricula
Bruno lucas de freitas 57201366 /1

Elizângela da Silva Veras de Oliveira 57201949 /1
leandro oliveira Souza 57201362 /1
raphael rocha Mesquita 57201378 /1
renata Sousa da Silva 57201382 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1104/2022-daF/cGP, de 31/03/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/369559;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Ulianópolis no período de 15 à 19/04/2022, a fim de 
acompanhar e fiscalizar o trabalhos das equipes da banca itinerante de 3ª 
fase de habilitação que será realizada no referido municipio.

nome matricula
izabel cristina freitas frazão 5959072 /1

Vicente de Paulo Pureza 5095042 /1
cristovão repolho Vieira 57195077 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1105/2022-daF/cGP, de 31/03/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/369559;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Cas-
tanhal para o município de Ulianópolis no período de 15 à 19/04/2022, a 
fim de acompanhar e fiscalizar o trabalhos das equipes da banca itinerante 
de 3ª fase de habilitação que será realizada no referido municipio.

nome matricula
Mariana albuquerque Silveira 57202642 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 781068

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1145/2022-daF/cGP, de 05/04/2022
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 MAIO/2022, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação

alessandro Saraiva Tavares 57217202 /1 27.05.2021/2022 27.05 a 25.06.2022 caSTaNHal

luis Paulo Melo Braga 5945650 /2 25.04.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 daf

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

Protocolo: 781602
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0443/2022-cGP/seaP  
Belém, 04 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa 
Nº 6880/2022-CGP/SEAP, objetivando apurar as circunstâncias da fuga descri-
ta no relatório de recaptura e fuga da Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, 
referente ao custodiado JEliEl SilVa da coSTa (iNfoPEN 218278), enca-
minhado pela diretoria de administração Penitenciária-daP, em 30/03/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e ElToN da coS-
Ta fErrEira (M.f. 57202521) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 781278
Portaria Nº 0442/2022-cGP/seaP Belém, 04 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 6879/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados nos 
ofícios internos nº 014/2022-Nutrição/dlPi/SEaP e 015/2022-GalMoX, 
conforme solicitação desta Corretiva, apenso aos Autos da Sindicância Ad-
ministrativa investigativa nº 6243/2021, acerca de suposta irregularidades 
no fornecimento de materiais de higiene pessoal e alimentação aos custo-
diados no centro de recuperação regional “Silvio Hall de Moura”;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e ElToN da coS-
Ta fErrEira (M.f. 57202521)– Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 781272
Portaria Nº 0446/2022-cGP/seaP  Belém, 04 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 6883/2022-CGP/SEAP, objetivando apurar as circunstâncias da 
evasão dos nacionais PaUlo fEliX dE araUJo (iNfoPEN 186992) e MaYK 
diMiTri dE MiraNda (iNfoPEN 6680), ambos custodiados no centro de 
recuperação do coqueiro-crc, quando exerciam trabalho externo de lim-
peza em creche municipal, no bairro do Tapanã, no dia 23/03/2022, con-
forme ofício interno nº 399/2022-crc/SEaP;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e ElToN da coS-
Ta fErrEira (M.f. 57202521) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 781275
Portaria Nº 0445/2022-cGP/seaP  Belém, 04 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 6882/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos menciona-
dos em denúncia encaminhada por policial penal, no dia 22/03/2022, via 

e-mail, acerca de suposta conduta desurbana em face deste, na central de 
Triagem Metropolitana iV;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e ElToN da coS-
Ta fErrEira (M.f. 57202521)– Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 781311
Portaria Nº 0444/2022-cGP/seaP  Belém, 04 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa 
Nº 6881/2022-CGP/SEAP, objetivando apurar as circunstâncias da evasão dos 
nacionais BrENo aNdrEY SilVa E SilVa (iNfoPEN 174376) e roBSoN So-
arES coSTa (iNfoPEN 152955), ambos estavam custodiados no centro de 
recuperação do coqueiro-crc, quando exerciam trabalho externo de limpeza 
em escola municipal, no bairro do Bengui, no dia 18/03/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e ElToN da coS-
Ta fErrEira (M.f. 57202521)– Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 781312

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa de acoMPaNHaMeNto
Portaria Nº 002/2022- caVs/dGP
Belém, 04 de abril de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 77, inciso ii, da lei 5.810 de 
24/01/1994 (regime Jurídico Único), aos servidores relacionados a seguir, 
licENÇa Por MoTiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMilia, a serem go-
zadas no período determinado, conforme descrito abaixo:
Nº- Nome – Matrícula – lotação - Período
01 – alessandra Beltrão cezar – 57216524 – cTaBT – 30/10/2021 a 27/01/2022
02 – rosangela cristina do carmo da costa – cPJa – 20/01/2022 a 27/01/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781048
LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Portaria Nº 001/2022- caVs/dGP
Belém, 04 de abril de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Nº- Nome – Matrícula – lotação - Período
01 - aina costa rodrigues – 57217039 – cTM ii – 18/03/2022 a 22/03/2022
02 - anderson ferreira do amaral – 5899275 – cTraNS – 01/02/2021 a 01/05/2021
03 - augusto Sacramento de Queiroz -5898632 – PEM i – 03/09/2021 a 31/12/2021
04 – dalva e Silva Martins – 5431034 – cTMS – 13/01/2022 a 13/04/2021
05 – dienne Pereira – 5952404 – NTi – 03/03/2022 a 14/03/2022.
05 – ferdinando da Silva Mourão de Moura – 42226 – 30/10/2020 a 04/03/2021
06 – Gleisson dos Santos Silva – 5954415 – USMM - 03/10/2021 a 22/01/2022
07 – Joane das Graças carvalho Pereira – 5895672 – cTM ii -10/03/2021 a 14/03/2021
08 - Keilla danielly cadete dias – 5950085 – crf -22/07/2021 a 03/09/2021
09 - laura Silva – 5954052 – cPJa – 13/09/2021 a 11/11/2021
10 - lucio José de amorim leite – 5950129 – crPP iii – 24/09/201 a 27/11/2021
11 – Marcelo figueiredo lobato – 5758793 – cSP – 29/11/2020 a 09/02/2021
12 – Paulo rogério de oliveira – 57209034 – cTMS – 27/10/2021 a 25/01/2022
13 – raphaely freire de amorim Sobral – 57188996 – HGP – 01/02/2022 a 01/05/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781045

.

.

errata
.

errata de diÁria
PorTariaS Nº. 794/2022 - doE. 34921 – 05/04/2022
oNde se LÊ: ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Leia – se: ordenador: SaMUElSoN YoiTi  iGaKi

Protocolo: 781041
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.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022 – seaP – Pa UasG 925852
Processo nº 2021/1120411, que tem como objeto a escolha da propos-
ta mais vantajosa para a contratação de serviço de locação de ônibus, 
fixa, com motorista e combustível, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data de abertura: 
26/04/2022 às 10h00hrs (Horário de Brasília), edital encontra-se acessível 
nos sites:www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: Gabriel do Espírito Santo; local de abertura: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
ordenador de despesas

Protocolo: 781256

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021- seaP/Pa
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de 
suas atribuições legais e considerando a adUdicaÇÃo, já realizada, refe-
rente aos lotes e itens descriminados na tabela abaixo e após constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, decide: HoMoloGar o Pregão 
Eletrônico nº 040/2021- SEaP, que tem como objeto a aquisição de bens de 
consumo, móveis e equipamentos para a reforma das Unidades Penais que 
estão sendo reformadas (crr de Marabá, crr altamira, crr de abaetetu-
ba, crr redenção, crr Tucuruí, carceragem de Paragominas, carceragem 
de Parauapebas e prédio administrativo da cPaSi), o aparelhamento das 
novas unidades Penais (cadeia Pública de redenção, cadeia Pública de 
Marabá e Semiaberto de Marabá), sendo que esses bens serão adquiridos 
com o recurso do Tesouro, exceto a cadeia pública de redenção que os 
bens serão adquiridos com recursos do BNdES, tendo sido declaradas ven-
cedoras as seguintes empesas:

iteM/Lote VaLor totaL. eMPresa VeNcedora
lote 3 e item 20 r$ 312.601,78 a c fraNco dE alMEida coMErcio MaT. HoSPiTalar EirEli

  item 02 r$ 24.093,72 Tc coMErcio dE SErVicoS E TEcNoloGia EirEli
itens 31,35,36 r$ 358.346,70 rcc coMErcio dE ElETroNicoS lTda
itens 21 e 40 r$ 139.985,92 l carValHo coMErcio E SErVicoS EirEli

item 33 r$ 25.973,64 iMPacTa TElEcoM E SEGUraNÇa ElETroNica lTda
  item 34 r$ 76.932,00 U rElVaS doliVEira EirEli
item 04 r$ 17.389,90 lar E coZiNHa coMErcial lTda
item 15 r$ 10.193,70 METTa diSTriBUidora EirEli
item 37 r$ 4.492,04 lUMEN coMErcio E SErVicoS dE MoTorES ElETricoS EirEli
lote 04 r$ 535.772,75 PaUlo HENriQUE lUciaNo coMErcio dE MoVEiS
item 22 r$ 594.435,52 iNfoG lTda
item 09 r$ 1.265,76 arGoS lTda
item 14 r$ 15.938,00 Mca aSSESSoria, iMPorTacao E coMErcio lTda

itens 05 e 08 r$ 15.489,43 PolYMEdH.EirEli
itens 25 e 29; r$ 2.357.500,00 VMi SiSTEMa dE SEGUraNÇa lTda

itens 27,28 e 30 r$ 277.487,90 raad coMÉrcio dE ElETrÔNicoS lTda
item 17 r$ 159.341,04 PaUlo HENriQUE lUciaNo coMErcio dE MÓVEiS

Valor ToTal doS loTES E iTENS HoMoloGadoS: r$ 4.927.239,80 
(quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e nove 
reais e oitenta centavos).
Belém-Pa, 31 de março de 2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 781036

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 807/2022 – 368792 - cPasi
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE TraNSfErÊN-
cia Para a coMarca dE TUcUrUi
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BElEM
destino: TUcUrUi
Servidor (es):clairToN coNTENTE corrEia, MaT.5954288, Policial 
PENal – faBio dE alMEida ParafiTa, MaT.5949696, PolicialPENal- 
GErSoN da SilVa TriNdadE, MaT.5947640, aGENTE PriSioNal.
Período: 02 a 03/04/2022 - diária(s): 1 1/ 2 (UMa E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 781254
Portaria Nº 806/2022- 368690 – ctM iV
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE TraNSfErÊN-
cia Para a coMarca dE MaraBá
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iSaBEl
destino: MaraBá
Servidor (es):EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdÃo, MaT.5949514, 
Policial PENal – raPaHEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira, MaT.5949461, 

Policial PENal- rodriGo da SilVa frEiTaS, MaT.5932698, Policial 
PENal
Período: 02 a 03/04/2022 - diária(s): 1 1/ 2 (UMa E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 781139

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 866/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 04 de aBriL de 2022.
Nome: lUcia PaUlo, Matrícula nº 5827817/1; cargo: agente Penitenciária.
assunto: licença Gala.
Período: 25/03/2022 a 01/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 781132
Portaria Nº 8683/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 05 de aBriL de 2022.
Nome: fraNciSco roNaldo alVES da SilVa, Matrícula nº 5942566/1; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 29/03/2022 a 17/04/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 781317
Portaria Nº 869/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 05 de aBriL de 2022.
Nome: aNa claUdia fUrTado dE carValHo, Matrícula nº 5612594/5/2; 
cargo: Téc. em Enfermagem.
assunto: licença Nojo.
Período: 02/04/2022 a 09/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 781322
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°867/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 05 de abril de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 1525/2021- dGP/SEaP/Pa de 08/07/2021, 
publicada no doE n° 34.633 de 09/07/2021, Maria MoNica fErrEira da 
SILVA, matrícula n° 57221185/1, da Função Gratificada de Serviços Técnicos 
Penitenciários de reinserção Social - GSTP, da lotação na central de Triagem 
Metropolitana ii – cTM ii, a contar de 03 de abril de 2022.
art. 2º - dESiGNar KElY criSTiNa TElES cardoSo, matrícula nº 
54193690/1, para exercer a referida função da unidade penal, a contar de 
04 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781327

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria N° 157 de 30.03.2022
Servidora: Líbia Elizângela Pedroso de Azevedo
Matricula: 57217425-2
cargo: assistente administrativo
objeto: remover da diretoria do Sistema integrado de Museus e Memo-
riais, para a Gerência de Materiais e Patrimônio – GMP.
data da remoção: a contar de 28.03.2022.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Protocolo: 781176

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 161 de 04.04.2022
Processo nº 2022/342278
Servidor: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo
Matrícula: 5891119-1
cargo: assistente cultural
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT, realizada pelo profissional CLEBER SILVA 
dE oliVEira, contratado para apresentação de Espetáculo de teatro, no 
evento do “dia Mundial do Teatro 2022”, que aconteceu no dia 27 de março 
de 2022, as 17:00 h., no Porto futuro Belém Pará. os efeitos desta portaria 
retroagem a data do evento.

Protocolo: 780932
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.

.

FÉrias
.

Portaria Nº166 de 04 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais 
e, considerando os termos do Processo nº2022/394495, de 01.04.2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30(trin-
ta) dias de férias consecutivos ao servidor  BrUNo MaTEUS PErEira liMa, 
matrícula nº5945720/1, ocupante do cargo de Supervisor Museológico, no 
período de 01.05.2022 a 30.05.2022, referente ao Período aquisitivo de 
01.01.2021 a 31.12.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 04 de abril de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 781241

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 167 de 04 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando os termos do Processo nº2022/386229-SEcUlT, de 31.03.2022,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 09.05.2022 a 07.06.2022 
para o período de 12.09.2022 a 11.10.2022, 30(trinta) dias de usufruto 
de férias da servidora TErESa caTariNa alMEida da coSTa, matrícula 
nº57207095/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, concedi-
das através da portaria coletiva nº143 de 28.03.2022, publicada no doE de 
30.03.2022, referente ao Período aquisitivo de 03.11.2020 a 02.11.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 04 de abril de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 781235

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 160, de 04  de aBriL  de 2022.
*institui delegação de competência
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso das competências que lhes 
foram conferidas pelo inciso V do artigo 138 da constituição Estadual ,c/c do  
inciso Vi do artigo 34, do  decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2.014.
coNSidEraNdo, a necessidade de dar maior celeridade às decisões e 
ações administrativas, em busca da  maior elevação dos níveis de eficiên-
cia e economicidade:
coNSidEraNdo, que a delegação de competência é utilizada como instrumento 
de descentralização administrativa, visando obter maior celeridade processual;
coNSidEraNdo, que é facultado às autoridades da administração Pública 
Estadual delegar competência para prática de atos administrativos, com 
base no inciso V do artigo 138 da constituição Estadual.
rESolVE :
art. 1º - delegar competência ao Secretário adjunto de cultura, para a 
prática dos seguintes atos, independente dos previstos no artigo 35 do 
decreto Estadual de n° 1.434, de 13 de dezembro de 2.014.
I -  ordenar a realização de despesas no âmbito da Secretaria de Cultura, 
inclusive eletronicamente, à emissão de reforço e o cancelamento do res-
pectivo empenho ordinário, global ou  estimativo respeitando os limites 
orçamentários disponíveis
II – autorizar e ratificar os termos de dispensa e de inexigibilidade de lici-
tação, observados os requisitos prévios de legalidade;
iii - assinar termos de contrato, aditivo, de apostilamento, de rescisão e 
demais instrumentos congêneres;
iV - autorizar a prorrogação dos prazos de vigência e de execução das 
contratações, bem como alteração de metas e valores, mediante a aferição 
dos requisitos de conveniência e oportunidade;
V - aplicar aos contratantes as penalidades de advertência e multa previs-
tas na lei 8.666/93, com suas alterações posteriores e demais atos nor-
mativos, bem como, assinar certificados e declarações referentes à área 
de licitações e contratos;
Vi -  emitir Portaria própria nomeando  pregoeiro titular e substituto, com 
a respectiva equipe de apoio, comissões permanente e especial de lici-
tação, preferencialmente com a participação de um especialista do setor 
requisitante do bem a ser adquirido ou do serviço a ser contratado, como 
também, para nomear comissões para atuarem em tomada de contas, in-
ventários físicos e financeiras, avaliações e alienações de bens e  materiais 
permanentes ou consumo, bem como designar Comissão de Sindicância e 
Processo administrativo disciplinar, nos termos estabelecidos na lei Esta-
dual de n° 5.810/94, e demais atos inerentes ao procedimento.
Vii - interagir com as unidades administrativas da Secretaria e  entes pú-
blicos da administração Pública Estadual, visando ao aperfeiçoamento dos 
procedimentos sob sua responsabilidade; e
Viii - apresentar a proposta orçamentária das unidades que compõem a 
Secretaria de cultura;
iX - autorizar  a concessão e o pagamento de diárias, respeitando os li-
mites  estabelecidos pela legislação estadual,  em viagens de serviço, em 
todo o território nacional;

X -  autorizar o fornecimento de passagens aéreas e terrestres estabelecidos 
pela legislação estadual,  em viagens de serviço, em todo o território nacional;
Xi- autorizar a concessão de suprimento de fundos a servidores, aprovar a 
prestação de contas, responsabilizando-se pelas despesas apresentadas pelos 
supridos, respeitando os limites  estabelecidos pela legislação estadual;
Xii- assinar instrução normativa estabelecendo normas ao bom funciona-
mento das atividades rotineiras da Secretaria de Estado de cultura;
art. 2º - a delegação de competência de que trata esta PorTaria Não 
implica a perda, pela autoridade delegante, dos correspondentes poderes, 
sendo-lhe facultado a revogação da delegação ou a prática dos atos dele-
gados mediante avocação da matéria em cada caso concreto, sem embar-
go à validade da delegação.
art. 3° - a presente delegação implica em submeter-se às competências da 
unidade de controle interno e aos Órgãos de controle interno e Externo da 
administração Pública;
• Único – A autoridade delegada responde perante o Tribunal de Contas do Estado 
pelas práticas de atos de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
art. 4º - os recursos administrativos contra a prática dos atos de que trata 
esta Portaria serão interpostos perante a autoridade superior.
art. 5º - É vedada a subdelegação das competências previstas na presente Portaria.
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Belém, 04  de abril de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 781127
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00448
ProcESSo Nº 2022/340342
Valor: r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 25/03/2022
OBJETO Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edital 
de credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação do dia 
Mundial do Teatro 2022.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo Projeto atividade: Projeto atividade: 8928 fonte de recur-
so: 0301000000 (recursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - 
oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158928 
Pi: 103TPN8928c aÇÃo: 274703(Marituba) fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.392.1503-8928.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco 
filHo – Matrícula: 5891119-1.
coNTraTado: lUcaS alBErTo da cUNHa 83710469287 – cNPJ Nº: 
41.581.097/0001-50
ENdErEÇo: aVENida rÔMUlo MaioraNa, 1532, aPT 1602, Marco, cEP: 
66.093-674, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 781018

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 370 de 05 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1375911
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ESTaÇÕES 
cUlTUral oNliNE”, referente à iN 292/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a) ser-
vidor 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781228
Portaria Nº 371 de 05 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/295283
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE SoNS 
ViBraNTES do NordESTE do Pará”, referente à iN 291/2022 – fcP, 
fiscal Titular, o (a) servidor Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula 
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nº:5960437/1, cargo:coordenador, Setor/local de Trabalho: dic, e como 
fiscal Substituto, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdra-
dE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781219
Portaria Nº 376 de 05 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1376063.
 rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “o caNTo 
do MaraJÓ”, referente à iN 295/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a) MarcElo 
doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) 
HUGo BiSPo SaNToS NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059, cargo: as-
sistente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781573
Portaria Nº 368 de 04 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1179852
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “UNiÃo dE 
SoNS”, referente à iN 289/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a)servidor (a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780984
Portaria Nº 366 de 04 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/ 318733
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folclorES 
rEGioNaiS”, referente à iN 287/2022 – 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780973
Portaria Nº 367 de 04 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1376088
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “oNdaS 
dE cUlTUra”, referente à iN 288/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a)servi-
dor (a) raiMUNdo do Socorro MoraES dE alMEida, matrícula nº: 
5903311/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como 
fiscal Substituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrí-
cula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780980
Portaria Nº 365 de 04 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 1375879
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUlTUra 
criaTiVa rEGioNal”, referente à iN 286/2022 – fcP, fiscal Titular, o 
(a)servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780968
Portaria Nº 363 de 04 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/ 295226
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE Na 
GiNGa do cliMa MUSical”, referente à iN 285/2022 – fcP, fiscal Titular, 
o (a)servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como 
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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780960
Portaria Nº 369 de 05 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/295408
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE rE-
Voada MUSical VirTUal”, referente à iN 290/2022 – fcP, fiscal Titular, 
o (a) servidor SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781058
Portaria Nº 373 de 05 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/318475.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Pará aPrE-
SENTaÇÕES folclÓricaS”, referente à iN 293/2022 – fcP, fiscal Titular, 
o (a) servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Subs-
tituto, 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781325
Portaria Nº 374 de 05 de aBriL 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/318632.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SHoW dE 
MÚSica oNliNE”, referente à iN 294/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a) ser-
vidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substi-
tuto, 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781369
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errata
.

errata - ProtocoLo 763247 – PUBlicada No doE Nº 34.871, PáG. 
81, EM 21/02/2022.
No EdiTal N.º 04/2022 dE 18 dE fEVErEiro dE 2022 - PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022
No iTEM 8: da iNScriÇÃo
8.1 as inscrições devem ser realizadas no período de 21 de fevereiro até 
as 23h59 de 6 de abril de 2022 (45 dias). Para realizar a sua inscrição, o 
candidato deverá possuir uma conta Gmail para acessar o formulário de 
inscrição e anexos. a fundação cultural do Pará não se responsabiliza por 
eventuais problemas de conexão com a internet, sistema operacional ou 
equipamento utilizado que possam prejudicar a inscrição. liNK Para iNS-
criÇÃo https://forms.gle/kMJKh2SPfdn3H1tNa
oNde se LÊ: 21 de fevereiro até as 23h59 de 6 de abril de 2022
Leia-se: 21 de fevereiro até as 23h59 de 22 de abril de 2022
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 781398

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 291/2022
PaE: 2022/295283
objeto: ProJETo “liVE SoNS ViBraNTES do NordESTE do Pará” no 
qual os artistas rP2, farra dE VaQUEiro, lUaNN KáSSio, MoNiQUE Mo-
ral, oS BroTHErS, ZEZiNHo doS TEcladoS, MaTHEUS cUNHa, forrÓ 
coMBaTE, daNiEl araÚJo, a ser realizado em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos no dia 08/04/2022, das 15h às 00h, no Município de 
Garrafão do Norte/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  316/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00121; 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
favorecidos: aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-
50, e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 82.000,00
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 291/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 291/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781221
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 292/2022
PaE: 2021/1375911
objeto: ProJETo “ESTaÇÕES cUlTUraiS oNliNE” no qual os artistas o 
BEiJo dEla, BEiJo MolHado, PaNKadÃo do forrÓ, TroPa do BrEGa, 
MicHEllE aMador, diEGo aBrEU, rafaEl SaNcHES, aNNY loPES, ElMa 
MaUÉS, iZiS QUarESMa, JarBaS liMa, lUcaS E iroN –, que se apresen-
tarão em formato digital – liVE, em 06/04/2022, no horário de 09h às 21h, 
no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  314/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215242; 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
favorecidos: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 292/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
314/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781232
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 295/2022
PaE: 2021/1376063
objeto: ProJETo “o caNTo do MaraJo” no qual os artistas: Villa KidS 
fESTiVal, SENTa PEia, MaNo io, cariMBo da Maria, ENcaNToS do 
cUriÓ, MiSTUra rEGioNal, BalÉ folclÓrico da aMaZÔNia, iaÇa lU-
TEraNa, aYraKYrÃ, ENcaNToS do Sol, KaWaHiVa, ParaNaNiN, ara-
cUÃ , flor da aMaZÔNia, frUToS do Pará, UiraPUrU, VaiaNGá e 
SaBor MaraJoara, que se apresentarão em formato digital – liVE, no 
município de ananindeua/Pa, nos dias 05 e 06/04/2022, das 08h às 01h, 
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 311/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215245; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 26466.

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: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 295/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
295/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781567
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 290/2022
PaE: 2022/295408
objeto: ProJETo “liVE rEVoada MUSical VirTUal” no qual os artistas 
allaN diaS, aNdrEY ViaNa, ciNTHYa MEllo, dioGo, KarliElSoN Va-
QUEiro, aNTÔNio MarcoS, lENNoN forroZEiro, EliSEU rodriGUES, 
rodolfo oliVEira –, que se apresentarão no projeto cultural “liVE rE-
Voada MUSical VirTUal”, a ser realizado em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 11/04/2022, das 15h às 00h no Município de Nova 
Esperança do Piriá/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  313/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00176; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
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
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
28.041.982/0001-89, e rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
32.796.118/0001-64.
Valor Total: r$ 82.000,00
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 290/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
290/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781061
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 286/2022
PaE: 2021/1375879
objeto: ProJETo “cUlTUra criaTiVa rEGioNal” no qual os artistas Tro-
Pa do forrÓ, forro do BacaNa, BaNda laMaZoN, PErola NEGra, 
afoNSo caPEllo, JorGiNHo E BaNda, caNTor JEff MoraES, rHENaN 
SaNcHES, caNTor lUcaS liMa, caNTor daNiEl do acordEoN, caN-
Tora NEGa lora, caBra do forro, THE Moro E TriloGia KidS, se 
apresentarão em formato digital – liVE, em 06/04/2022, no Município de 
Belém/Pa transmitido através do canal das produtoras no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 305/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215241; 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: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 286/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
286/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780969
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 285/2022
PaE: 2022/295226
objeto: ProJETo “liVE Na GiNGa do cliMa MUSical” no qual os artis-
tas ciNTHYa MEllo, aNdrEY ViaNa, KarliElSoN VaQUEiro, dioGo, 
allaN diaS, lUaNN KáSSio, MoNiQUE Moral, oS BroTHErS, farra 
dE VaQUEiro, BaNda rP2, a ser realizado em formato digital – liVE, em 
06/04/2022, das 14h às 00h, no Município de Santarém Novo/Pa transmi-
tido através do canal das produtoras no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 310/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00120; 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: rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-
64, aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 285/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
285/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780963
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 288/2022
PaE: 2021/1376088
objeto: ProJETo “oNdaS dE cUlTUra” no qual os artistas PlaY 7, Wa-
riloU, alBErTo MorENo, GErSoN TirrÊ, Marco MoNTEiro, WaNdEr-
lEY aNdradE, SaMBloco, liliaN TUfÃo, fB MaNia, XEiro VErdE, ca-
MaroTE ViP, liNda Nil  e Villa KidS, que se apresentarão em formato 
digital – liVE, no município de ananindeua/Pa, no dia 05/04/2022, das 09h 
às 22h, 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  312/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215246; 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: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 288/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
288/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780981
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 287/2022
PaE: 2022/318733
objeto: ProJETo “folclorES rEGioNaiS” no qual os artistas Villa KidS 
fESTiVal, SENTa PEia, MaNo oi, cariMBÓ da Maria, coMPaNHia fol-
clorica ENcaNToS do cUriÓ, coMPaNHia folclorica MiSTUra rE-
GioNal, GrUPo BalÉ folclorico da aMaZoNia, GrUPo dE cUlTUra 
rEGioNal iaÇa lUTEraNa, GrUPo dE cUlTUra rEGioNal aYraKYra, 
GrUPo dE EXPrESSÃo folclorica ENcaNToS do Sol, GrUPo dE EX-
PrESSÕES cUlTUraiS TriBo KaWaHiVa, GrUPo dE MaNifESTaÇÕES 
folcloricaS ParaNaNiN, GrUPo dE MUSical rEGioNal aracUa, 
GrUPo Parafolclorico flor da aMaZÔNia, GrUPo Parafolclorico 
frUToS do Pará, GrUPo Parafolclorico UiraPUrU, GrUPo Para-
folclorico VaiNaNGa E GrUPo SaBor MaraJoara, se apresentarão 
em formato digital – liVE, no dias 07 e 08/04/2022, no Município de ana-
nindeua/Pa transmitido através do canal da produtora no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 308/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00081; 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: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 287/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
287/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780977
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 289/2022
PaE: 2021/1179852
objeto: ProJETo “UNiÃo dE SoNS” no qual os artistas caNTo do Nor-
TE, daVid diNiZ, diEGo do caVaco, EdEr SB, farofa BlacK, que se 
apresentarão em formato digital – liVE, no município de Belém/Pa, no dia 
10/04/2022, das 01h às 05h, 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  162/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00145; 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: SoUSa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
Valor Total: r$ 75.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 289/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
289/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780985

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 294/2022
PaE: 2022/318632
objeto: ProJETo “SHoW dE MÚSica oNliNE” no qual os artistas: BiNo, 
Trio cHaMoTE, MarQUiNHo MElodia E BaNda, Trio lUZ dE TiETa, 
iGor MENdES, HEricK rafaEl, dENNEr ciGaNo, SaNdro SaNdiM, 
iVaN NEVES, EUdES fraGa, cEZar fariaS, carMEM PENicHE que se 
apresentarão em formato virtual – liVES, no Município de ananindeua/Pa, 
no dia 08/04/2022, das 09h às 21h, 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  319/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00084; 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
favorecidos: fáBrica dE ProJEToS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ 35.674.435.0001/04.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 294/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
294/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781371
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 293/2022
PaE: 2022/318475
objeto: ProJETo “Pará aPrESENTaÇÕES folclÓricaS” no qual os ar-
tistas Villa KidS fESTiVal, SENTa PEia, MaNo io, cariMBo da Ma-
ria, ENcaNToS do cUriÓ, MiSTUra rEGioNal, BalÉ folclÓrico da 
aMaZÔNia, iaÇa lUTEraNa, aYraKYrÃ, ENcaNToS do Sol, KaWaHiVa, 
ParaNaNiN, aracUÃ, flor da aMaZÔNia, frUToS do Pará, UiraPUrU, 
VaiaNGá, SaBor MaraJoara que se apresentarão em formato digital – liVE, 
nos dias 08 e 09/04/2022, das 08h às 02h, no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  318/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 19 dEMP 
00632; 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
favorecidos: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00.
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 293/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
293/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781329

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 364 - cGP/FcP de 04 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 
2022/400408– diretoria de interacao cultural - dic, datado de 04/04/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que irá fiscalizar os Projetos “Compartilhando Cultura nos 
Bairros de Tucuruí iV, V e Vi” que será realizado no Município de Tucuruí/Pa

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

Maria dE faTiMa liMa BarroSo 32026/ 1 agente administrativo 07 a 11/04/2022 4,5

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

Protocolo: 781116
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.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL N.º 002/2022 - Processo seLetiVo siMPLiFicado da 
FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ – FcP UsiPaZ.
a fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará, instituída pela lei Nº 
8.096, de 1º de janeiro de 2015, cNPJ/Mf nº 14.662.886/0001- 43, com 
sede à avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré, cidade de Belém, 
Estado do Pará, cEP 66.035-340, com vistas a atender ao interesse públi-
co, torna público o rESUlTado PrEliMiNar da aNáliSE cUrricUlar E 
docUMENTal. o acesso à lista está disponível no Portal do SiProS e no 
Portal da fundação cultural do Pará – www.fcp.pa.gov.br.
Belém(Pará), 05 de abril de 2022.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 781484
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 296/2022
PaE: 2021/1375944
objeto: ProJETo “PirÃo dE MÚSica E cia” no qual os artistas: BaNda 
BaTidao, BaNda BrEGa EPoQUE, BaNda ToP 3, caNTor TEddY MarKS, 
caNTor cHYco SallES, caNTor HUGo SaNToS, caNTor Joao da 
Hora, caNTor JorGiNHo GoMES, caNTor MarcElo aGUiar, caNTora 
adriaNa oliVEr, caNTora GEMillY, caNTora SaMY loUriNHo, caN-
Tor MarQUiNHo dUraN, caNTor ToNY BraSil, que se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 06/04/2022, no horário 
de 09h às 22h, no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 322/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215245; 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: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00.
Valor Total: r$ 150.000,00 
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
296/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 296/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 377 de 05 de aBriL 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 Estad-
ual, 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 fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1375944. 
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “PirÃo dE 
MUSica E cia”, referente à iN 296/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a) HUGo 
BiSPo SaNToS NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059, cargo: assistente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781622

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto 004/2022 ao coNtrato 021/2018
oBJETo: o presente termo visa a alteração das disposições orçamentá-
rias do contrato administrativo nº 21/2018, com base no art. 58, i, da lei 
nº 8.666/93, ao qual se inclui a seguinte dotação:
PT: 47201135711506, fT: 0101, Nd: 339039, aT: 8473
ProcESSo: 2022/322926
Belém, 05 abril de 2022
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 781418

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 270 de 04 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/401728/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 5½ (cinco diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Marabá no período de 04 a 09 de abril de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTricUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 271 de 04 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/401398/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 5½ (cinco diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Marabá no período de 04 a 09 de abril 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 272 de 04 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/401629/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 5½ (cinco diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Marabá no período de 04 a 09 de abril 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
Portaria Nº 273 de 04 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/403418/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de capanema no dia 05 de abril de 2022, para conduzir 
a equipe que fará a cobertura jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: rUaN aUGUSTo BarBoSa ESTEVaM
MaTricUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 274 de 04 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/388244/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de abaetetuba no dia 01 de abril de 2022, para cobertura 
nas redes sociais do Governo do Estado do Pará.
NoME: ricardo do Espirito Santo Muniz
MaTricUla: 6403131
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 275 de 04 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/401022/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de castanhal no dia 04 de abril de 2022, para conduzir a 
equipe que efetuará cobertura jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Wanderil do rosário de Souza Maia
MaTricUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação



76  diário oficial Nº 34.923 Quarta-feira, 06 DE ABRIL DE 2022

Portaria Nº 276 de 04 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/401123/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Marabá no período de 04 a 06 de abril 
de 2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do 
Governo do Estado do Pará.
NoME: carloS alBErTo dE MElo liMa JUNior
MaTricUla: 5965215
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 277 de 04 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/401393/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Marabá no período de 04 a 06 de abril 
de 2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do 
Governo do Estado do Pará.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTricUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 781496

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria de Férias Nº 086/2022, dE 30 dE MarÇo dE 2022, 
que trata da coNcESSÃo dE fEriaS, dos servidores, publicada em doE 
34.915 de 30 de Março de 2022:
iNcLUir:

NoMe Mat. PerÍodo aQUisitiVo Maio/2022

carloS aUGUSTo NaZarÉ dE araÚJo 6004024/2 01/06/20 a 31/05/21 02/05 a 21/05/22 

PaUlo afoNSo rodriGUES da SilVa 5156572/1 01/10/19 a 30/09/20 02/05 a 31/05/22 

onde se lê

NoMe Mat. PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

daNiEla Maria TaVarES roUMiE E SilVa 5947519/1 02/04/21 a 01/04/22 02/05 a 16/05/22

Lê-se:

NoMe Mat. PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

daNiEla Maria TaVarES roUMiE E SilVa 5947519/1 02/04/20 a 01/04/21 02/05/2022 a 15/05/2022

Protocolo: 781465

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 95/2022, de 04 de aBriL 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 37/2022 da dTEc/fUNTElPa, de 
04/04/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/399991, de 04/04/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE SoUZa 
corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional nº 
3180450/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Bra-
gança, no período de 05/04/2022 à 06/04/2022, com o objetivo de realizar 
manutenção na rTV da fUNTElPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 780996
Portaria Nº 96/2022, de de MarÇo 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 36/2022 da dTEc/fUNTElPa, de 
04/04/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/399918, de 04/04/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor JoÃo BaTiSTa flEXa 

dE MElo, ocupante do cargo de Tec Est repet. retr. de Tv, Matrícula fun-
cional nº 3179974/1, para custear despesas com viagem ao (s) Município 
(s) de Bragança no período de 05 à 06/04/2022, com o objetivo de realizar 
manutenção na Estação que se encontra fora do ar na rTV’s do município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 780904

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

errata da Portaria No 385/2022-GaB/Pad, de 29/03/22, pu-
blicada no doE edição no 34.919 de 04/04/2022.
oNde se LÊ:
Pad- 388/2017 de 19/09/19, doE- 33.465 de 25/09/2017
Leia-se:
Pad - 162/2017 dE 22/02/2017, doE- 33.321 de 23/0217

Protocolo: 781304

.

.

errata
.

errata da Publicação Protocolo nº 777092
ato: Portaria Nº 039,040,066 e 067/2022-cPsP
onde se lê: “PorTaria Nº. 708/2020-GS de 30/06/2020”
Leia-se: “Portaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021”
Publicado no doE: 34.909 de 28/03/2022
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao
errata da Publicação Protocolo nº 777621
ato: Portaria Nº 073 e 074/2022-cPsP
onde se lê: “PorTaria Nº. 708/2020-GS de 30/06/2020”
Leia-se: “Portaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021”
Publicado no doE: 34.911 de 29/03/2022
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 781502

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52740/2022
oBJETiVo: Solicitação de diária para instruir Processo administrativo 
disciplinar, no Município de Bragança e augusto correa, no período de 
05/04/2022 a 08/04/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / aUGUSTo corrEa / 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2
aUGUSTo corrEa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alciNETE do Socorro liMa da coSTa
MaTrÍcUla: 57211696
cPf: 24330388200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 52741/2022
oBJETiVo: Solicitação de diária para instruir Processo administrativo 
disciplinar, no Município de Bragança e augusto correa, no período de 
05/04/2022 a 08/04/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / aUGUSTo corrEa / 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2
aUGUSTo corrEa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaYoNara caMarGo foNTaNa
MaTrÍcUla: 773573
cPf: 29623685220
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 52742/2022
oBJETiVo: Solicitação de diária para instruir Processo administrativo 
disciplinar, no Município de Bragança e augusto correa, no período de 
05/04/2022 a 08/04/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / aUGUSTo corrEa / 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2
aUGUSTo corrEa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fEliPE TEiXEira rEZENdE
MaTrÍcUla: 54197224
cPf: 81088027253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
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Portaria de diarias No. 52463/2022
oBJETiVo: Solicitação de diária, para conduzir a comissão que irá instruir 
Processo administrativo disciplinar, nos Municípios de São domingos do 
araguaia e Marabá, nos dias 04 a 08/04/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao doMiNGoS do araGUaia / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
Sao doMiNGoS do araGUaia / MaraBa / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 05/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866
cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 781121
Portaria de diarias No. 52648/2022
OBJETIVO: Realização de visita técnica ao município a fim de tratar de 
encaminhamentos relacionados a organização e realização dos JEPS 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarlUcE dE carValHo fariaS
MaTrÍcUla: 57210662
cPf: 68543050200
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781114
Portaria de diarias No. 52671/2022
oBJETiVo: Visita Técnica na aldeia Tekoa Pyan, para subsidiar o processo 
de implantação de Ensino Médio na comunidade Guarani Mbya.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / roNdoN do Para / 05/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 3
roNdoN do Para / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEia fErNaNda aMBroSio caMPElo
MaTrÍcUla: 54191627
cPf: 63933527287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781102
Portaria de diarias No. 52749/2022
oBJETiVo: Visita Técnica na aldeia Tekoa Pyan, para subsidiar o processo 
de implantação de Ensino Médio na comunidade Guarani Mbya.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / roNdoN do Para / 05/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 3
roNdoN do Para / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVaNildo MarcElo GoMES E SilVa
MaTrÍcUla: 5899549
cPf: 56385544249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781107
Portaria de diarias No. 52561/2022
OBJETIVO: Realização de visita técnica ao município a fim de tratar de 
encaminhamentos relacionados a organização e realização dos JEPS 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNo dE MiraNda GoMES
MaTrÍcUla: 5959619
cPf: 47993090210
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor TEcNico PEdaGoGico ii / aSSESSoraMENTo
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781100
Portaria de diarias No. 52673/2022
oBJETiVo: conduzir equipe Técnica que realizará visita na aldeia Tekoa 
Pyan, para subsidiar o processo de implantação de Ensino Médio na co-
munidade Guarani Mbya.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / roNdoN do Para / 05/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 3
roNdoN do Para / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro PaUlo da coSTa SaNToS
MaTrÍcUla: 731579
cPf: 26029863215
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781133
Portaria de diarias No. 52563/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará visita técnica ao muni-
cípio a fim de tratar de encaminhamentos relacionados a organização e 
realização dos JEPS 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldir dE frEiTaS fErrEira
MaTrÍcUla: 57209442

cPf: 23665548268
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781148
Portaria de diarias No. 52737/2022
oBJETiVo: Visita de acompanhamento técnicos junto à SEMaS para rea-
lização de vistoria de imóveis nas EEEM alvaro adolfo da Silveira, EEEfM 
dom Tiago ryan, EEEfM fernando Guilhon, EEEM José de alencar, EEEfM 
Madre imaculada, EEEfM Nossa Senhora aparecida, EEEfM Prof. Terezinha 
de Jesus rodrigues, EEEfM romana Tavares leal, EEEfM São felipe, EEEf 
richard Hennington, EEEM Maestro Wilson dias da fonseca, localizadas nos 
Muncípios de Santarém, relativo aos terrenos pleiteados para sediarem os 
centros integrados de Meio ambiente e Sustentabilidade - ciMads, visan-
do resposta ao processo nº 2022/226556. informações sobre os voos: ida 
voo 4432 da Empresa azul Belém/Santarém às 12h30 e volta 4433 Empre-
sa azul Santarém /Belém às 14h45.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM SaNTarEM 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM BElEM 05/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: Nadia doS SaNToS MoKdci
cPf: 40076601234
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781164
Portaria de diarias No. 52707/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de Creches Padrão SEDUC nos Municípios de Tailândia, Eldorado dos Ca-
rajás, canaã dos carajás, São Geraldo dos carajás, Piçarra e Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM TailaNdia 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
TailaNdia Eldorado doS caraJaS 04/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 2
Eldorado doS caraJaS caNaa doS caraJaS 06/04/2022 - 
08/04/2022 Nº diárias: 2
caNaa doS caraJaS Sao GEraldo do araGUaia 08/04/2022 - 
09/04/2022 Nº diárias: 1
Sao GEraldo do araGUaia Picarra 09/04/2022 - 12/04/2022 Nº diárias: 3
Picarra BarcarENa 12/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 2
BarcarENa BElEM 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: darlEi PiNHEiro dE frEiTaS
cPf: 00313794278
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781165
Portaria de diarias No. 52704/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES coNSidEraNdo a SoliciTaÇÃo do 
ProcESSo 2021/418341Para lEVaNTaMWENTo PaTriMoNial MoBiliá-
rio EMBaSara a aNaliSE coNVENio iMPlEMMENTaÇÃo MUNiciPaliZa-
ÇÃo No ENSiNo fUNdaMENTal Na EE GETÚlio VarGaS, EE TroPical, 
EE iZaBEl MaracaiPE, BEM coMo rEaliZar ToMBaMENTo doS diVEr-
SoS BENS PaTriMoNiaiS Na EE alBErTiNa BarrrEiroS No MUNiÇÍPio 
dE iTUPiraGa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
iTUPiraNGa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: darialdo BorGES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57217127
cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781200
Portaria de diarias No. 52705/2022
oBJETiVo: fiScaliZar a ENTrEGa, iNSTalaÇÕES, BEM coMo rEaliZar 
ToMBaMENTo, aSSSiNaTUra No TErMo dE MiViMENTaÇÃo dE BENS 
MÓVEiS E rEcEBiMENTo ElETroNico SiSTaT/WEB.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
iTUPiraNGa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781172
Portaria de diarias No. 52691/2022
oBJETiVo: Participar da inauguração da EEEfM Basilio de carvalho, locali-
zada no Município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNdra KaSSUMi KYUSHiMa
MaTrÍcUla: 6403165
cPf: 01583644229
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor da dirEToria dE rEcUrSoS TEcNic / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781168
Portaria de diarias No. 52703/2022
oBJETiVo: coNSidEraNdo a SoliciTaÇÃo do ProcESSo 
2021/418341Para lEVaNTaMWENTo PaTriMoNial MoBiliário EM-
BaSara a aNaliSE coNVENio iMPlEMMENTaÇÃo MUNiciPaliZaÇÃo No 
ENSiNo fUNdaMENTal Na EE GETÚlio VarGaS, EE TroPical, EE iZaBEl 
MaracaiPE, BEM coMo rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS Pa-
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TriMoNiaiS Na EE alBErTiNa BarrrEiroS No MUNiÇÍPio dE iTUPiraGa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
iTUPiraNGa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EVaNildo BarBoSa BaHia
MaTrÍcUla: 6012345
cPf: 16982983234
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781169
Portaria de diarias No. 52694/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNda dE TEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo dE iNTErNE, NoS MUNicÍPioS dE Moca-
JUBa, BaiÃo, TailaNdia E MoJU.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
MocaJUBa / Baiao / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
Baiao / TailaNdia / 06/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 1
TailaNdia / MoJU / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
MoJU / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNo corrEa SoarES
MaTrÍcUla: 57212442
cPf: 75229366249
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781170
Portaria de diarias No. 52715/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem vistoria técnica 
para aprovação dos terrenos para construção de creches Padrão SEdUc 
nos Municípios de inhangapi, São domingos do capim, Santa Maria do 
Pará, Primavera, Quatipuru, São João de Pirabas, Salinópolis, Peixe Boi, 
igarapé açú e São francisco do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi / Sao doMiNGoS do caPiM / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do caPiM / SaNTa Maria do Para / 05/04/2022 - 
06/04/2022 Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para / PriMaVEra / 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2
PriMaVEra / QUaTiPUrU / 08/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU / Sao Joao dE PiraBaS / 09/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 1
Sao Joao dE PiraBaS / SaliNoPoliS / 10/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / PEiXE-Boi / 10/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 1
PEiXE-Boi / iGaraPE-acU / 11/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 2
iGaraPE-acU / Sao fraNciSco do Para / 13/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 1
Sao fraNciSco do Para / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiroS
MaTrÍcUla: 942073
cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781185
Portaria de diarias No. 52738/2022
oBJETiVo: levantamento físico para possibilidade de manutenção predial 
nas EEEfM Thiago ryan, EEEfM rio Tapajós, EEEfM José de alencar e Es-
cola carapanari, localizadas no Município de Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 05/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: JErffESoN STEVE SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 5962417
cPf: 02183066288
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781180
Portaria de diarias No. 52734/2022
oBJETiVo: Vistoria dos serviços de reforma da EEEM Governador Eurico 
Vale, localizada no Muncípio de rurópolis. Horário dos voos nos trechos: 
Belém/Santarém - Voo 4102 - azul às 6h20 e Santarém/Belém - Voo 4433 
- aZul às 14h45. observação: Não comprar passagem no voo 5468.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / rUroPoliS / 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0
rUroPoliS / SaNTarEM / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciVal fUrTado da SilVa
MaTrÍcUla: 54190596
cPf: 67113117287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781182
Portaria de diarias No. 52695/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNda dE TEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo dE iNTErNE, NoS MUNicÍPioS dE Moca-
JUBa, BaiÃo, TailaNdia E MoJU.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
MocaJUBa / Baiao / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1

Baiao / TailaNdia / 06/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 1
TailaNdia / MoJU / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
MoJU / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo roMaNo SilVa
MaTrÍcUla: 57212408
cPf: 73265586200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781183
Portaria de diarias No. 52739/2022
oBJETiVo: levantamento físico para possibilidade de manutenção predial 
nas EEEfM Thiago ryan, EEEfM rio Tapajós, EEEfM José de alencar e Es-
cola carapanari, localizadas no Município de Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 05/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: MarcoNi araUJo Maia
MaTrÍcUla: 5932079
cPf: 77178890215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781177
Portaria de diarias No. 52735/2022
oBJETiVo: Visita de acompanhamento técnicos junto à SEMaS para rea-
lização de vistoria de imóveis nas EEEM alvaro adolfo da Silveira, EEEfM 
dom Tiago ryan, EEEfM fernando Guilhon, EEEM José de alencar, EEEfM 
Madre imaculada, EEEfM Nossa Senhora aparecida, EEEfM Prof. Terezinha 
de Jesus rodrigues, EEEfM romana Tavares leal, EEEfM São felipe, EEEf 
richard Hennington, EEEM Maestro Wilson dias da fonseca, localizadas nos 
Muncípios de Santarém, relativo aos terrenos pleiteados para sediarem os 
centros integrados de Meio ambiente e Sustentabilidade - ciMads, visan-
do resposta ao processo nº 2022/226556. informações sobre os voos: ida 
voo 4432 da Empresa azul Belém/Santarém às 12h30 e volta 4433 Empre-
sa azul Santarém /Belém às 14h45.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 05/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: MEliSSa MarTiNEZ frEdErico
MaTrÍcUla: 55589243
cPf: 51690985291
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781178
Portaria de diarias No. 52665/2022
OBJETIVO: Conduzir os servidores da Prefeitura pra verificação das insta-
lações elétricas, instalação de bebedouros, movimentação e distribuição de 
materiais permanentes nas salas de aula, montagem de estante na ETEPa 
de Xinguara, com a inauguração prevista para o dia 08. 04. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / BElEM / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: rEGiNaldo TaVarES SarMaNHo
MaTrÍcUla: 5120314
cPf: 37934180225
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781198
Portaria de diarias No. 52706/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem vistoria técnica 
para aprovação dos terrenos para construção de creches Padrão SEdUc 
nos Municípios de Tailândia, Eldorado dos Carajás, Canaã dos Carajás, São 
Geraldo dos carajás, Piçarra e Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TailaNdia / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
TailaNdia / Eldorado doS caraJaS / 04/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 2
Eldorado doS caraJaS / caNaa doS caraJaS / 06/04/2022 - 
08/04/2022 Nº diárias: 2
caNaa doS caraJaS / Sao GEraldo do araGUaia / 08/04/2022 - 
09/04/2022 Nº diárias: 1
Sao GEraldo do araGUaia / Picarra / 09/04/2022 - 12/04/2022 Nº diárias: 3
Picarra / BarcarENa / 12/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 2
BarcarENa / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GidEoN TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182583
cPf: 15827054291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781190
Portaria de diarias No. 52699/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para VErificar iN loco aS iNfo-
MaÇÕES da UrE dE aBaETETrUBa aTraVÉS do ProcESSo 2021/1201900 
NÃo cUMPriMENTo do acordo Por ParTE do GoVErNo MUNiciPal 
rEfErENTE ao TraNSPorTE EScolar (PETE) E aliMENTaÇÃo EScolar 
(PEaE) No MUNicÍPio dE aBaETETUBa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 08/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: raiMUNdo GilSoN da SilVa PErEira
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MaTrÍcUla: 941468
cPf: 10980156220
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE dE arTES PraTicaS / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781202
Portaria de diarias No. 52702/2022
oBJETiVo: coNSidEraNdo a SoliciTaÇÃo do ProcESSo 
2021/418341Para lEVaNTaMWENTo PaTriMoNial MoBiliário EMBa-
Sara a aNaliSE coNVENio iMPlEMMENTaÇÃo MUNiciPaliZaÇÃo No 
ENSiNo fUNdaMENTal Na EE GETÚlio VarGaS, EE TroPical, EE iZaBEl 
MaracaiPE, BEM coMo rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS Pa-
TriMoNiaiS Na EE alBErTiNa BarrrEiroS No MUNiÇÍPio dE iTUPiraGa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
iTUPiraNGa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio alcaNTara fraNco
MaTrÍcUla: 303712
cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781204
Portaria de diarias No. 52540/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: roSilENE da MoTa MoraES
MaTrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781192
Portaria de diarias No. 52692/2022
oBJETiVo: conduzir a servidora da drTi para participar da inauguração da 
EEEfM Basilio de carvalho, localizada no Município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5890944
cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781194
Portaria de diarias No. 52698/2022
oBJETiVo: VErificar iN loco aS iNfoMaÇÕES da UrE dE aBaETE-
TrUBa aTraVÉS do ProcESSo 2021/1201900 NÃo cUMPriMENTo do 
acordo Por ParTE do GoVErNo MUNiciPal rEfErENTE ao TraNS-
PorTE EScolar (PETE) E aliMENTaÇÃo EScolar (PEaE) No MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo BarroS dE MoraES
MaTrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781195
Portaria de diarias No. 52539/2022
oBJETiVo: conduzir os servidores da GcE para realizarem entrega de 
materiais permanente (conjunto aluno/MaQMÓVEiS, conjunto professor/
MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo em aço, estante em aço, mesa 
redonda, cadeira do conjunto/delta, conjunto aluno/delta e kit cozinha) e 
retirada de materiais inservíveis na EEEM dom Mário de Miranda de Vilas 
Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781187
Portaria de diarias No. 52736/2022
oBJETiVo: Visita de acompanhamento técnicos junto à SEMaS para rea-
lização de vistoria de imóveis nas EEEM alvaro adolfo da Silveira, EEEfM 
dom Tiago ryan, EEEfM fernando Guilhon, EEEM José de alencar, EEEfM 
Madre imaculada, EEEfM Nossa Senhora aparecida, EEEfM Prof. Terezinha 
de Jesus rodrigues, EEEfM romana Tavares leal, EEEfM São felipe, EEEf 
richard Hennington, EEEM Maestro Wilson dias da fonseca, localizadas nos 

Muncípios de Santarém, relativo aos terrenos pleiteados para sediarem os 
centros integrados de Meio ambiente e Sustentabilidade - ciMads, visan-
do resposta ao processo nº 2022/226556. informações sobre os voos: ida 
voo 4432 da Empresa azul Belém/Santarém às 12h30 e volta 4433 Empre-
sa azul Santarém /Belém às 14h45.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 05/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: SaNdra KaSSUMi KYUSHiMa
MaTrÍcUla: 6403165
cPf: 01583644229
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor da dirEToria dE rEcUrSoS TEcNic / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781174
Portaria de diarias No. 52541/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: PEdro HENriQUE ProTaZio coElHo
MaTrÍcUla: 5900059
cPf: 85194638272
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 781189
Portaria de diarias No. 52413/2022
oBJETiVo: realização de encontro com Gestores de UrES e cooperativas 
de catadores de Mateiais recicláveis, para alinhamento de trabalho de 
trabalho intersetorial.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS / Sao MiGUEl do GUaMa / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
Sao MiGUEl do GUaMa / caSTaNHal / 06/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 1
caSTaNHal / ViGia / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EMllY HaNNa SoUZa da SilVa
MaTrÍcUla: 57213584
cPf: 93224877200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781498
Portaria de diarias No. 52414/2022
oBJETiVo: realização de encontro com Gestores de UrES e cooperativas 
de catadores de Mateiais recicláveis, para alinhamento de trabalho de 
trabalho intersetorial.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS / Sao MiGUEl do GUaMa / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
Sao MiGUEl do GUaMa / caSTaNHal / 06/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 1
caSTaNHal / ViGia / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GioVaNa do Socorro doS SaNToS coSTa
MaTrÍcUla: 5947258
cPf: 33324786215
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE dE ProJETo ii / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781510
Portaria de diarias No. 52669/2022
oBJETiVo: realizar organização e assessoramento da biblioteca da EETE-
Pa de Xinguara.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUcilEidE MarTiNS MENESES
MaTrÍcUla: 57224543
cPf: 71059679272
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781487
Portaria de diarias No. 52635/2022
oBJETiVo: realizar diagnose de implantação de novas turmas do Ensino Mé-
dio EJa campo nos municípios de Bragança, augusto correa e Tracuateua.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / aUGUSTo corrEa / 05/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 2
aUGUSTo corrEa / TracUaTEUa / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
TracUaTEUa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cElia rEGiNa da cUNHa SoUSa
MaTrÍcUla: 761176
cPf: 27025357200
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781476
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Portaria de diarias No. 52670/2022
oBJETiVo: realizar organização e assessoramento da biblioteca da EETE-
Pa de Xinguara.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WElSoN roBErTo araUJo liBorio
MaTrÍcUla: 57212166
cPf: 79204341220
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781467
Portaria de diarias No. 52721/2022
oBJETiVo: realizar organização e assessoramento da biblioteca da EETE-
Pa de Xinguara.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria VaNdErlEia da lUZ MaciEl
MaTrÍcUla: 6400213
cPf: 27791874253
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781454
Portaria de diarias No. 52683/2022
oBJETiVo: Participação no Seminário de Gestão Esportiva Educacional e 
Visita Técnica para Etapa regional dos JEPS 2022 na região dos carajás.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / ParaUaPEBaS / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / MaraBa / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoYcE Marcia BraGa do aMaral
MaTrÍcUla: 57197635
cPf: 69025592287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781445
Portaria de diarias No. 52682/2022
oBJETiVo: Participação no Seminário de Gestão Esportiva Educacional e 
Visita Técnica para Etapa regional dos JEPS 2022 na região dos carajás.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / ParaUaPEBaS / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / MaraBa / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia dE MoraES NEVES
MaTrÍcUla: 80845152
cPf: 26307146249
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781438
Portaria de diarias No. 52633/2022
oBJETiVo: realizar diagnose de implantação de novas turmas do Ensino 
Médio EJa campo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iPiXUNa do Para / 04/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 2
iPiXUNa do Para / doM EliSEU / 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2
doM EliSEU / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SilViaNE BaTiSTa MiraNda
MaTrÍcUla: 57224558
cPf: 68618565253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781534
Portaria de diarias No. 52634/2022
oBJETiVo: realizar diagnose de implantação de novas turmas do Ensino 
Médio EJa campo no município de curralinho.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrraliNHo / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
cUrraliNHo / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: laZilda coNcEicao loBaTo rEiS
MaTrÍcUla: 5437091
cPf: 14043971249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781531
Portaria de diarias No. 52632/2022
oBJETiVo: realizar diagnose de implantação de novas turmas do Ensino 
Médio EJa campo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa iSaBEl do Para / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
SaNTa iSaBEl do Para / ViGia / 05/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 3
ViGia / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JaMillE PaNToJa doS rEiS coSTa
MaTrÍcUla: 57217342

cPf: 68625553249
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781539
Portaria de diarias No. 52415/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá realizar encontro com Gestores 
de UrES e cooperativas de catadores de Mateiais recicláveis, para alinha-
mento de trabalho de trabalho intersetorial.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS / Sao MiGUEl do GUaMa / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
Sao MiGUEl do GUaMa / caSTaNHal / 06/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 1
caSTaNHal / ViGia / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: THiaGo BarBoSa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57217208
cPf: 75969882291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781519
Portaria de diarias No. 52713/2022
oBJETiVo: realizar assessoramento técnico para as escolas estaduais en-
volvidas no processo de municipalização do ensino fundamental no muni-
cípio de alenquer.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alENQUEr / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
alENQUEr / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElEaNor Maria coSTa SiQUEira MENdES
MaTrÍcUla: 534145
cPf: 11604409215
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781529
Portaria de diarias No. 52642/2022
oBJETiVo: realizar a visita técnica “in loco” para assessoramento técnico 
e orientação sobre os itinerários das rotas do Transporte Escolar, no muni-
cípio de Baião (Pa) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
Baiao / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcia do Socorro MarQUES da SilVa
MaTrÍcUla: 5189322
cPf: 29632692268
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 781513
Portaria de diarias No. 52686/2022
oBJETiVo: conduzir o coordenador de Escritório de Projetos - SEdUc/
Pa, a Visitar a construção e reforma/ampliação da E. E. E. f. M “Basilio de 
carvalho”, no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 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: 780962
Portaria de diarias No. 52643/2022
oBJETiVo: conduzir a equipe da caE realizar a visita técnica “in loco” 
para assessoramento técnico e orientação sobre os itinerários das rotas do 
Transporte Escolar, no município de Baião (Pa) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
Baiao / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ociVal PEdro roMEiro dE aGUiar
MaTrÍcUla: 758027
cPf: 04931670210
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 781037
Portaria de diarias No. 52621/2022
OBJETIVO: Solicita diária para fazer cobertura Fotografica da entrega da 
Escola Estadual de Ensino fundamental e Médio “Basilio de carvalho”, no 
município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliSEU TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 760854
cPf: 25136330244
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 780974
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Portaria de diarias No. 52725/2022
oBJETiVo: conduzir a equipe da assessoria de comunicação Social, para 
fazer as coberturas Jornalística e Fotográfica das Ações promovida pela 
caEc SaEN SEdUc, do Encontro presencial com diretores escolares. co-
ordenadores pedagógicos, gestor de UrE e cooperativas de catadores de 
Materiais recicláveis.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535
cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 781059
Portaria de diarias No. 52724/2022
OBJETIVO: Cobertura fotográfica das Cooperativas de Catadores de Mate-
riais recicláveis, uma ação promovida por meio da coordenação de ações 
Educacionais complementares - caEc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 06/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliSEU TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 760854
cPf: 25136330244
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 781066
Portaria de diarias No. 52643/2022
oBJETiVo: conduzir a equipe da caE realizar a visita técnica “in loco” 
para assessoramento técnico e orientação sobre os itinerários das rotas do 
Transporte Escolar, no município de Baião (Pa) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
Baiao / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ociVal PEdro roMEiro dE aGUiar
MaTrÍcUla: 758027
cPf: 04931670210
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 781073
Portaria de diarias No. 52726/2022
oBJETiVo: conduzir a equipe da assessoria de comunicação Social, para 
fazer as coberturas Jornalística e Fotográfica do Encontro presencial com 
diretores escolares, coordenadores pedagógicos, gestor de UrE e coope-
rativas de catadores de Materiais recicláveis, promovida por meio da co-
ordenação de ações Educacionais complementares - caEc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS / Sao MiGUEl do GUaMa / 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0
Sao MiGUEl do GUaMa / BElEM / 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535
cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 781042
Portaria de diarias No. 52684/2022
oBJETiVo: Participação no Seminário de Gestão Esportiva Educacional e 
Visita Técnica para Etapa regional dos JEPS 2022 na região dos carajás.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / ParaUaPEBaS / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / MaraBa / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSa Maria raYol rEiS
MaTrÍcUla: 5787947
cPf: 39148793272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781423
Portaria de diarias No. 52693/2022
oBJETiVo: Participação no Seminário de Gestão Esportiva Educacional e 
Visita Técnica para Etapa regional dos JEPS 2022 na região dos carajás.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / ParaUaPEBaS / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / MaraBa / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NilZa Maria dE PiNHo MoraES
MaTrÍcUla: 51855772
cPf: 41063473268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 781431

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:2553/2022 de 04/04/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, ao servidor MarcElo doS 
SaNToS PErEira, matricula nº 57203091/1, Professor, lotado na EE. integrada 
francisco da Silva Nunes/Belém, no período de 01/04/2022 a 30/03/2024
Portaria Nº.:2552/2022 de 04/04/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora roSE 
dE faTiMa cordEiro oGorodNiK araUJo, matricula nº 57174758/2, 
Espec. em Educação, lotada na EE. Prof. camilo Salgado/Belém, no período 
de 09/03/2022 a 07/03/2024
Portaria Nº.:2517/2022 de 04/04/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, o (a)servidor o (a) 
MillEr dE JESUS fariaS dE SENa, matricula nº 57212198/1, Serven-
te, lotado(a) na EE. Prof. Teodato de rezende/Salinopolis, no período de 
31/03/2022 a 29/03/2024
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.2520/2022 de 04/04/2022
Nome:EliSENE GoNÇala rocHa
Matrícula:5840481/1cargo:Professor
lotação:EEEM.Waldemar lindermayr/Novo Progresso
Período:01/04/2022 a 30/05/2022
Triênios:22/09/2014 a 21/09/2017
Portaria Nº.2521/2022 de 04/04/2022
Nome:Maria dE NaZarE MoNTEiro dE oliVEira
Matrícula:5369584/2cargo:Professor
lotação:EE. Gregorio de almeida Brito/ananindeua
Período:04/04/2022 a 02/06/2022
Triênios:18/03/1994 a 17/03/1997
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:2506/2022 de 01/04/2022
conceder licença Maternidade a aNa claUdia MoraES PirES, matricula 
nº 5948054/1, Merendeira, lotada na EEEM José alfredo Hage/Porto de 
Moz, no período de 31/01/2022 a 29/07/2022
Portaria Nº.:2507/2022 de 01/04/2022
conceder licença Maternidade a MarilUcE SiQUEira dE frEiTaS , matri-
cula nº 5918930/2, Professor, lotada na EEEfM centro de Educ Profº dom 
aristides Pirovano/Marituba, no período de 23/02/2022 a 21/08/2022.
Portaria Nº.:2572/2022 de 04/042022
conceder licença Maternidade a JoSiaNE carValHo MacHado, matricula 
nº 57224052/1, Servente, lotada na EE. Prof. Basilio de carvalho/abaete-
tuba, no período de 18/02/2022 a 16/08/2022
Portaria Nº.:2571/2022 de 04/04/2022
conceder licença Maternidade a Maria do carMo SaNToS da SilVa, 
matricula nº 5942249/1, Merendeira, lotada na EEEfM. Manoel leite car-
neiro/Belém, no período de 22/02/2022 a 20/08/2022
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:2574/2022 de 04/042022
conceder licença Paternidade a lEoNardo carValHo do NaSciMENTo, 
matricula nº 5924405/2, Professor, lotado na EEEM. antonio Jesus de oli-
veira/dom Eliseu, no período de 19/03/2022 a 07/04/2022
Portaria Nº.:2505/2022 de 01/04/2022
conceder licença Paternidade a cHarlY MaNoEl GoMES aNdradE, ma-
tricula nº 54194235/2, Professor, lotado na EE Jorceli Silva Sestai Sede/
Santana do araguaia, no período de 14/03/2022 a 02/04/2022
Portaria Nº.:2504/2022 de 01/04/2022
conceder licença Paternidade a HEiTor rEiS dE aZEVEdo, matricula nº 
6403017/1, Professor, lotado na EE reunida albino cardoso/Bragança, no 
período de 21/07/2021 a 30/07/2021, para fins de regularização funcional.
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:017/2022 de 29/03/2022
Nome:WaNdErlEia BraNdÃo ViEira
Matrícula:5169194/1 Período:06/07 à 19/08/22Exercício:2022
Unidade:7ª UrE/Óbidos
Portaria Nº.:018/2022 de 29/03/2022
Nome:NETiSTÔNia da rocHa ViEira
Matrícula:5900604/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:7ª UrE/Óbidos
Portaria Nº.:020/2022 de 31/03/2022
Nome:criSTiNa lÚcia dE BarroS PicaNÇo
Matrícula:5880688/2 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM São José/Óbidos
Portaria Nº.:085/2022 de 25/03/2022
Nome:EdilENa SoarES da crUZ
Matrícula:5900524/1Período:15/06 à 14/07/22Exercício:2022
Unidade:EE felipe Patroni Sede Vnc/acará
Portaria Nº.:087/2022 de 31/03/2022
Nome:NarlENE Maria loPES da coSTa
Matrícula:5899759/1 Período:16/05 à 29/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª dalila afonso cunha/igarapé-Miri
Portaria Nº.:086/2022 de 25/03/2022
Nome:roSiMar da ENcarNaÇÃo SilVa
Matrícula:5900562/1 Período:20/06 à 19/07/22Exercício:2022
Unidade:EE conêgo Batista campos Sede Vinc/Barcarena
Portaria Nº.:1416/2022 de 16/03/2022
Nome:iVoNE diaS rodriGUES
Matrícula:5942228/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª Maria oscarina Silva Pereira/abaetetuba
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Portaria Nº.:1214/2022 de 10/03/2022
Nome:aldilENE SilVa rESQUE
Matrícula:57213443/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profº Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria Nº.:1205/2022 de 31/03/2022
Nome:HElEN diaS doS PaSSoS
Matrícula:5900539/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria Nº.:1217/2022 de 10/03/2022
Nome:Maria roBErTa liMa da SilVa
Matrícula:6027687/2 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profº Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria Nº.:1219/2022 de 10/02/2022
Nome:MarlUcia aSSUNÇÃo Baia
Matrícula:57224044/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profº Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria Nº.:1181/2022 de 16/03/2022
Nome:Maria raiMUNda fErrEira GoNÇalVES
Matrícula:601764/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria Nº.:1204/2022 de 10/03/2022
Nome:EliSaNGEla MaToS coSTa
Matrícula:5899763/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria Nº.:1122/2022 de 08/03/2022
Nome:coNcilda SilVa fErrEira
Matrícula:57212360/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria Nº.:1220/2022 de 10/03/2022
Nome:rafaEla TaBaraNa loBaTo
Matrícula:57212452/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profº Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria Nº.:1221/2022 de 10/03/2022
Nome:roSENilda coSTa da SilVa
Matrícula:57214713/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profº Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria Nº.:1206/2022 de 10/03/2022
Nome:JoSiMara da coSTa GoMES
Matrícula:57214685/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria Nº.:1208/2022 de 10/03/2022
Nome:lEidNa PiNHEiro PacHEco
Matrícula:57216635/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria Nº.:1136/2022 de 08/03/2022
Nome:raiMUNdo JoSÉ doS SaNToS coSTa
Matrícula:597457/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria Nº.:084/2022 de 25/03/2022
Nome:iTaMar do ESPiriTo SaNTo aracaTi
Matrícula:6032788/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª Ernestina Pereira Maia/abaetetuba
Portaria Nº.:1209/2022 de 10/03/20222
Nome:lUciENE rodriGUES BaraUá
Matrícula:80846475/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria Nº.:1219/2022 de 10/03/2022
Nome:MaUro ValENTE riBEiro
Matrícula:57212435/1 Período:02/07 à 31/07/21Exercício:2022
Unidade:EE Profº Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria Nº.:003/2022 de 23/03/2022
Nome:EdilBErTo da coSTa BaTiSTa
Matrícula:5269466/2 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dalcidio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:004/2022 de 23/03/2022
Nome:iSMaEliNo PorTilHo fErrEira
Matrícula:57212020/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dalcidio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:005/2022 de 23/03/2022
Nome:EldEr BraNdÃo MarTiNS
Matrícula:57212094/1 Período:20/05 à 18/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dalcidio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:006/2022 de 23/03/2022
Nome:JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS fErrEira
Matrícula:57210286/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dalcidio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:007/2022 de 23/03/2022
Nome:raiMUNdo NaZarENo BaNdEira
Matrícula:57209619/1 Período:20/05 à 18/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dalcidio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:008/2022 de 23/03/2022
Nome:lUcilÂNdia dE SoUZa TaVarES
Matrícula:57209817/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dalcidio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:009/2022 de 23/03/2022
Nome:alcioNE corrEa alVES
Matrícula:57212336/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dalcidio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:123/2022 de 24/03/2022
Nome:fEliNTro BorGES dE aGUiar
Matrícula:6023177/2 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª Yolanda chaves/Bragança

Portaria Nº.:124/2022 de 24/03/2022
Nome:Maria oNEidE corrEa BarBoSa
Matrícula:961779/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª Yolanda chaves/Bragança
Portaria Nº.:125/2022 de 24/03/2022
Nome:clailToN dE SoUSa E SilVa
Matrícula:5898036/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria Nº.:126/2022 de 24/03/2022
Nome:Mª NEWracY do Socorro doS SaNToS SilVa
Matrícula:57214536/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria Nº.:128/2022 de 24/03/2022
Nome:JoSÉ MilToN da coSTa rodriGUES
Matrícula:57214555/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria Nº.:129/2022 de 24/03/2022
Nome:GaMaliEl TarSoS dE SoUSa
Matrícula:5889922/1 Período:01/05 à 14/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria Nº.:131/2022 de 24/03/2022
Nome: TErESiNHa dE JESUS o raMalHo
Matrícula:511714/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria Nº.:133/2022 de 28/03/2022
Nome:JoÃo PaUlo MiraNda doS SaNToS
Matrícula:57214413/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel.aluizio ferreira/Bragança
Portaria Nº.:134/2022 de 28/03/2022
Nome:MarcilENE SilVa alVES
Matrícula:57214565/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel.aluizio ferreira/Bragança
Portaria Nº.:135/2022 de 28/03/2022
Nome:JÂNio VENaNcio doS SaNToS
Matrícula:57212008/2 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel.aluizio ferreira/Bragança
Portaria Nº.:028/2022 de 07/03/2022
Nome:Karlla adriEllY fErNaNdES PorTo
Matrícula:5953389/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:EE lenilson luiz Miranda/São Geraldo do araguaia
Portaria Nº.:040/2022 de 01/04/2022
Nome:Maria do Socorro GaMa da SilVa
Matrícula:5896836/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2020
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria Nº.:041/2022 de 01/04/2022
Nome:Maria do Socorro da SilVa daMaScENo
Matrícula:563439/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria Nº.:042/2022 de 03/01/2022
Nome:Maria daS GraÇaS da SilVa coSTa
Matrícula:733261/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria Nº.:043/2022 de 03/01/2022
Nome:Marli PElEJa MaciEl doS SaNToS
Matrícula:5899918/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria Nº.:044/2022 de 01/04/2022
Nome:orlEcY flEXa frEiTaS
Matrícula:6017487/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Frei Constâncio/Almerim
Portaria Nº.:045/2022 de 01/04/2022
Nome:aNdrEi MUllEr MacHado
Matrícula:5942213/1 Período:13/06 à 12/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM amadeu Bulamaqui Simões/alenquer
Portaria Nº.:188/2022 de 29/03/2022
Nome:SaNdra Maria NaSciMENTo MoraiS
Matrícula:5713552/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM. inácio Moura/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:201/2022 de 29/03/2022
Nome:fraNciElY da SilVa SoUSa
Matrícula:57211633/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Presidente Kennedy/Vigia
Portaria Nº.:225/2022 de 28/03/2022
Nome:HEVErToN JUNio da foNSEca SaldaNHa
Matrícula:5943832/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Ester Nunes Bibas/Vigia
Portaria Nº.:226/2022 de 28/03/2022
Nome:ValdoMiro daNTaS MElo
Matrícula:57211596/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Ester Nunes Bibas/Vigia
Portaria Nº.:227022 de 28/03/2022
Nome:HoZaNa ViEira GalVÃo
Matrícula:5900269/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Penha longa/Vigia
Portaria Nº.:228/2022 de 31/03/2022
Nome:adriEllE KaSSaNdra BaraTa NEVES
Matrícula:5941646/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio lemos/Stª izabel do Pará
Portaria Nº.:231/2022 de 31/03/2022
Nome:TErEZiNHa BaTiSTa ESPiNoSa
Matrícula:5941645/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio lemos/Stª izabel do Pará
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Portaria Nº.:230/2022 de 31/03/2022
Nome:alciNEia GoNZaGa da SilVa
Matrícula:5943836/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio lemos/Stª izabel do Pará
Portaria Nº.:232/2022 de 31/03/2022
Nome:alESSaNdra lira MoTa
Matrícula:5941675/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio lemos/Stª izabel do Pará
Portaria Nº.:234/2022 de 31/03/2022
Nome:alVaro JorGE coSTa cordEiro
Matrícula:57212068/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria Nº.:2535/2022 de 04/02/2022
Nome:aNTÔNia roSa dE MEScoUTo oliVEira
Matrícula:57213709/1 Período:01/04 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:2534/2022 de 04/04/2022
Nome:aNGEla Maria SoUZa fariaS
Matrícula:406678/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EE antônio Gondim lins/ananindeua
Portaria Nº.:2533/2022 de 04/04/2022
Nome:faBiaNa do Socorro frEirE ValE
Matrícula:5942851/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:076/2022 de 24/03/2022
Nome: aNTÔNio cElio PErEira dE aMoriM
Matrícula:5187230/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE francisco da Silva Nunes/São João de Pirabas
Portaria Nº.:077/2022 de 29/03/2022
Nome:Marcio BarrETo da SilVa
Matrícula:57217151/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª aracy alves dias/Salinópolis
Portaria Nº.:078/2022 de 29/03/2022
Nome:rEGiNa fErrEira doS SaNToS
Matrícula:3224864/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª aracy alves dias/Salinópolis
Portaria Nº.:079/2022 de 29/03/2022
Nome:JUdiTE PorTilHo BorGES
Matrícula:5896465/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Eurides Brito/Salinópolis
Portaria Nº.:080/2022 de 29/03/2022
Nome:JoÃo WaNdErlEY dE SoUZa
Matrícula:57212783/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Eurides Brito/Salinópolis
Portaria Nº.:081/2022 de 29/03/2022
Nome:JoaNa darc da SilVa TEiXEira
Matrícula:6307701/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. Miguel de Santa Brigida/Salinópolis
Portaria Nº.:082/2022 de 29/03/2022
Nome:Maria dE NaZarE TaVarES liSBoa
Matrícula:6307671/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. Miguel de Santa Brigida/Salinópolis
Portaria Nº.:083/2022 de 29/03/2022
Nome: raiMUNdo NoNaTo dE araÚJo
Matrícula:365033/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. Miguel de Santa Brigida/Salinópolis
Portaria Nº.:17/2022 de 30/03/2022
Nome:EdiaNa doS SaNToS SiQUEira
Matrícula:57198444/2 Período:09/05 à 22/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Pacífico Leão da Costa/Garrafão do Norte
Portaria Nº.:18/2022 de 31/03/2022
Nome:lUiS PErEira BarroS
Matrícula:5900159/1Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
errata
errata da Portaria Nº.:2407/2022 de 01/04/2022
Nome:claUdia roBErTa BaraTa PUrcEll da coSTa
onde se lê:Exercício:2022
Leia-se:Exercício:2021
Publicada no Diário Oficial Nº.34921 de 05/04/2022
errata da Portaria Nº.:2294/2022 de 28/03/2022
Nome:rEGiNa lUcia dE SoUSa PaNToJa
onde se lê:Exercício:2019
Leia-se:Exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº.34911 de 29/03/2022

Protocolo: 781555
instrumento substitutivo de contrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01543
Processo nº 2022/224554
Valor: r$ 29.478,00
data: 21/03/2022
objeto: TaXa dE iNScricao Para ParTiciPacao dE 12 SErVidorES No 
“cUrSo iNTEGrado dE EXEcUcao orcaMENTaria, fiNaNcEira E coN-
TaBil Na adMiNiSTracao PUBlica” QUE SEra rEaliZado No PEriodo 
dE 06 a 08/04/2022 Na cidadE dE forTalEZa-cE.
inexigibilidade de licitação - Nlic/SEdUc. Processo nº 2022/224554
dotação orçamentária:
fonte: 0102. Produto: 2066. funcional Programática: 16101.12 128.1508 – 
Projeto atividade: 8887 – Natureza de despesa: 3390.39.
contratada: ESafi - Escola de administração e Treinamento ltda., com 

cNPJ nº 35.963.479/0001-46, com sede na av. rio Branco, nº 1765, Ed. 
delta, Salas: 205 e 206, cep.: 29055-643, Praia do canto, Vitória/ES., 
Fone: (27)3224-4461, e-mail: adriana@esafi.com.br
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 781579

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 06/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, de 
forma parcelada para atender as necessidades dos docentes itinerantes do 
campus Viii/Marabá/UEPa.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 06/04/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 20/04/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 781112

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/197568
Nº da disPeNsa:  06/2022
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ParTES/ coNTraTada: faST PriNT SErViÇoS GráficoS lTda
cNPJ: 26.797.992/0001-13
oBJETo: aquisição de serviços de malharia, aprovado no T.E.d. nº 
011/2021 SEcTEc/UEPa (gestão do esporte Universitário do Estado do 
Pará), para atender ao Projeto de desenvolvimento de um modelo integra-
do e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à formulação 
e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de um curso 
técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: rodovia augusto Montenegro, 320 B, conj. Gleba 1 WE 3, 
Marambaia, cEP: 66.623-590, Belém/Pa.
Valor: r$ 29.411,50 (vinte e nove mil, quatrocentos e onze reais e cin-
quenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 339039
ElEMENTo da dESPESa: 0124008794 e 0324008794
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi  da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da faST PriNT SErViÇoS GráficoS lTda para aquisição de 
serviços de malharia, aprovado no T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (ges-
tão do esporte Universitário do Estado do Pará), para atender ao Projeto 
de desenvolvimento de um modelo integrado e inclusivo de gestão do es-
porte universitário com vistas à formulação e implementação de políticas 
públicas no âmbito da criação de um curso técnico em esporte no Estado 
do Pará, conforme especificações constantes do Termo de Referência, a ser 
realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, 
XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 05 de abril de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 781056

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo n°: 2021/75590
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico - SrP N° 50/2021/UEPa, que tem como objeto a 
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registro de Preços para aquisições futuras e eventuais de medicamentos 
de referência e genéricos, para distribuição gratuita aos pacientes da rede 
pública, assistida pelo centro de Saúde Escola do Marco/ccBS/UEPa, com 
entrega parcelada, para um período de 12(doze) meses, com recursos do 
SUS, com validade de 12 meses, autorizando a emissão de nota de empe-
nho e contratação em favor das licitantes vencedoras do certame:
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 08.691.632/0001-50 - E T MarQUES EirEli, itens 02, 05, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 
50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 69, 70 e 73. Valor da proposta 
r$ 177.700,00.
2- 36.099.392/0001-35 - aPoTEK diSTriBUidora dE MEdicaMENToS, 
itens 03, 07, 09, 11, 22, 30, 36, 37, 41, 51, 62, 63 e 67. Valor da proposta 
r$ 52.426,00.
3- 16.553.940/0001-48 - MEdMaX coMErcio dE MEdicaMENToS lTda, 
itens 01, 06, 27, 44, 47, 68, 71 e 72 Valor da proposta r$ 27.999,34.
4- 29.043.834/0001-66 - 3MEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda, itens 08, 12, 42, 45 e 54 Valor da proposta r$ 26.568,00.
5- 31.097.402/0001-80 - adl MEd coMErcio dE MEdicaMENToS lTda, 
itens 04, 13, 14 e 59. Valor da proposta r$ 19.920,00.
6- 32.137.731/0001-70 - a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMEN-
ToS, itens 10, 26 e 43. Valor da proposta r$ 18.505,00.
7- 08.676.370/0001-55 - diSTriBUidora dE MEdicaMENToS Pro SaU-
dE lTda, itens 21 e 61. Valor da proposta r$ 27.040,00
Belém, 05 de abril de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor UEPa

Protocolo: 781238

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
em 05/04/2022
Proc. 2022/6069
oBJETo: o presente convênio visa estabelecer as bases para o estágio 
curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do Estado 
do Pará – UEPa e o Hospital regional abelardo Santos, para alunos regu-
larmente matriculados e com efetiva frequência em relação aos cursos de 
Enfermagem, Medicina, Terapia ocupacional, fisioterapia, Biomedicina e 
fonoaudiologia, ministrados pela instituição de Ensino UEPa/ccBS.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições para viabiliza-
ção de estágio.
daTa dE aSSiNaTUra: 05/04/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 05/04/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 05/04/2024
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo 
cidade: Belém 
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: º 18.963.002/0011--13
razão Social: HoSPiTal rEGioNal aBElardo SaNToS
cEP: 66811-000
logradouro: rod. augusto Montenegro, S/N, KM 13, agulha
Bairro: icoaraci
cidade: Belém - icoaraci 
Uf: Pa
Telefone: (91) --
dados do responsável pela Parte: carla Soares alves
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 781109

.

.

oUtras MatÉrias
.

Processo: 2021/755906
eXtrato de reGistro de PreÇos
Processo: 2021/755906-UEPa;
Espécie: ata de registro de Preços n° 01/2022 referente ao Pregão SrP n° 50/2021;
objeto: registro de Preços para aquisições futuras e eventuais de medica-
mentos de referência e genéricos, para distribuição gratuita aos pacientes 
da rede pública, assistida pelo centro de Saúde Escola do Marco/ccBS/
UEPa, com entrega parcelada, para um período de 12(doze) meses, com 
recursos do SUS;
Órgão Gerenciador: Universidade do Estado do Pará;
Vigência: 12 meses a partir de 08/04/2022;
fornecedores:

as empresas vencedoras do certame foram:
1- 08.691.632/0001-50 - E T MarQUES EirEli, itens 02, 05, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 
50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 69, 70 e 73. 
Valor da proposta r$ 177.700,00.
2- 36.099.392/0001-35 - aPoTEK diSTriBUidora dE MEdicaMENToS, 
itens 03, 07, 09, 11, 22, 30, 36, 37, 41, 51, 62, 63 e 67. 
Valor da proposta r$ 52.426,00.
3- 16.553.940/0001-48 - MEdMaX coMErcio dE MEdicaMENToS lTda, 
itens 01, 06, 27, 44, 47, 68, 71 e 72 Valor da proposta r$ 27.999,34.
4- 29.043.834/0001-66 - 3MEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda, itens 08, 12, 42, 45 e 54 Valor da proposta r$ 26.568,00.
5- 31.097.402/0001-80 - adl MEd coMErcio dE MEdicaMENToS lTda, 
itens 04, 13, 14 e 59. Valor da proposta r$ 19.920,00.
6- 32.137.731/0001-70 - a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMEN-
ToS, itens 10, 26 e 43. Valor da proposta r$ 18.505,00.
7- 08.676.370/0001-55 - diSTriBUidora dE MEdicaMENToS Pro SaU-
dE lTda, itens 21 e 61. Valor da proposta r$ 27.040,00
Valor Total: r$ 350.158,34 (Trezentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e 
oito reais e trinta e quatro centavos).
autorização: clay anderson Nunes chagas
Belém, 05 de abril de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor UEPa

Protocolo: 781234

.

.

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

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 298/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo 
E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto 
de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 333391
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
lUiS GUilHErME cardoSo daNTaS,54189624/4 GErENTE dE ProJETo 
que se deslocara para os municípios de Ulianópolis e Xinguara/Pa no perío-
do de 05/04 a 09/04/2022 com objetivo de Promover a inclusão sociopro-
dutiva das famílias em situações de vulnerabilidade social em Ulianópolis/
Pa e Entrega da cozinha comunitária no município de Xinguara/Pa.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8397 f: 0101006357 247.170 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 302/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo 
E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto 
de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 381153
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
dEiSE araÚJo da SilVa,54195016/1, SocioloGo que se deslocara para 
os municípios de São João da Ponta e Terra alta/Pa no período de 04/04 a 
09/04/2022 com objetivo de capacitação de conselheiros do conselho Mu-
nicipal de assistência Social ( cMaS ) sobre a Politica de assistência Social, 
legislação da área e atribuições do cMS.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107006357 253.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 296/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/385323
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada SEr-
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Vidor ciTado aBaiXo:
ESMEriNo NErY BaTiSTa filHo, MaTricUla 5996201; TadEU JESUS dE
carValHo loBaTo, MaT. 2025183, QUE ViaJarÃo Para o MUNiciPio dE
aBaETETUBa, No PEriodo dE 31/03/2022 a 01/04/2022, coM oBJETiVo 
dE acoMPaNHar a aGENda do GoV. do ESTado do Pará EM diVErSaS 
aÇÕES JUNTo a coMUNidadE local. retroagi esta portaria a 30/03/2022.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8946 0101006357 266.721 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
01 de aBril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 301/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés 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/ 386119
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ dE riBarMar fErNaNdES, 80015508/1,SEcrETário EXEcUTiVo e
GioVaNa do Socorro doS SaNToS coSTa,colaBorador EVENTUal 
que se deslocara para o município de caMETá/Pa no período de 17/04 a 
21/04/2022 com objetivo de realizar capacitação e assessoramento para 
o conselho de direito e Tutelar.
Classificação Orçamentária:
430103 – 08.422.1505.8402 f: 0338002151 249.624 339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
4 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 300/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/386813
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
ESMEriNo NErY BaTiSTa filHo, MaTricUla 5996201;SEcrETário ad-
JUNTo NaZarENo dE SoUZa SaNToS,5953987/1 dirETor da dQPE QUE 
ViaJarÃo Para oS MUNiciPioS dE Xinguará, São felix, Tucumã, ou-
rilândia, Redenção e Marabá/PA NO PERIODO DE 04/04 A 09/04/2022, 
COM OBJETIVO para Participar da Certificação dos Cursos de Qualificação 
Social e Profissional da PQSP/PA executados pela EXELENCIA por meio do 
contrato nº 93/2021 – SEaSTEr - MaNoEl JoaQUiM MaUES fErrEira 
colaBorador EVENTUal com objetivo de conduzir os servidores do Ga-
binete e da dQPE/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 - 11.333.1504.8946 0101006357/0101 266.721 3390 14/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de aBril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 299/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/387387
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
ESMEriNo NErY BaTiSTa filHo, MaTricUla 5996201; TadEU JESUS dE
carValHo loBaTo, MaT. 2025183,SUEli do Socorro faro dE oliVEi-
ra,595486/1 GErENTE,M QUE ViaJarÃo Para o MUNiciPio dE MoJU/
Pa, No PEriodo dE 11/04/2022 a 14/04/2022, coM oBJETiVo dE in-
termediação de Mão de obra, MaNoEl JoaQUiM MaUES fErrEira,cola-
Borador EVENTUal coM oBJETiVo dE coNdUZir oS SErVidorES do 
GaBiNETE da SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105- 11.333.1504.8946 0101006357/0101 266.721 3390 14/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de aBril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 781028

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 315 de 30 de março  de 2022-conceder licença Saúde 
aos servidores abaixo:

NoMe carGo Mat LaUdo PerÍodo dias

Thiago Nazaré Bentes da Silva Monitor 54190312/1 88164 19.01.22 a 27.01.22 9

Vlaedemilson Pereira caminha aG.adM 54189486/1 88174 19.01.22 a 25.01.22 7

raylan cristiano de Souza Gomes Monitor 54189499/1 88173 25.01.22 a 28.01.22 4

Portaria Nº 316 de 30 de março  de 2022-conceder licença Saúde 
aos servidores abaixo:

NoMe carGo Mat LaUdo PerÍodo dias

ana Paula Martins de lima Psicólogo 54183277/2 88153 24.01.22 a 02.02.22 10

danielle cristina Brito de campos Monitor 54197187/1 88154 24.01.22 a 30.01.22 7

Jeferson almeida Pires aG.adM 55587645/1 88155 21.01.22 a 24.01.22 4

luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa
Protocolo: 781067

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 151, de 05 de abril de 2022.
Processo nº 378688/2022.
oBJETiVo: custear despesas com serviço emergencial de transporte de 
material de consumo diverso ao cSEBa e cSS.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8338
Projeto atividade: 68.8338
ação: 183297
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. JUrÍdica (SErViÇo)–r$2.000,00
SErVidorES: claUdia lariSSa SaNTa roSa dE SoUZa, GErENTE iii, 
Matricula 5946167/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 781078

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 165, de 05 de abril de 2022.
Processo nº 377292/2022.
oBJETiVo: Participar do i Encontro de Pedagogos da faSEPa, que será re-
alizado no auditório da UNaNa, no dia 07/04/2022, das 8 às 17h, conforme 
Memo. cir. 08/2022-daS.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 06/04/2022 a 08/04/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: riTa MÔNica clEMENTE, PEdaGoGa, Matricula 57190379/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 781236
Portaria Nº 164, de 05 de abril de 2022.
Processo nº 377844/2022.
oBJETiVo: Participar do i Encontro de Pedagogos da faSEPa, que será re-
alizado no auditório da UNaNa, no dia 07/04/2022, das 8 às 17h, conforme 
Memo. cir. 08/2022-daS.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 06/04/2022 a 08/04/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: raYaNE PriScila fiGUEira da coNcEiÇÃo, PEdaGoGa, 
Matricula 5956755/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 781224
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Portaria Nº 152, de 05 de abril de 2022.
Processo nº 376334/2022.
oBJETiVo: Transferir adolescente, custodiado no cSEBa, à ciaM/MrB, em cum-
primento de determinação judicial, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 31/03/2022 a 02/04/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: raiNErE BENTES dE SoUSa, PEdaGoGo, Matricu-
la 5786622/3, Jairo EdiVaNil rocHa QUEiroZ, MoNiTor, Matricula 
5850371/2, rodiGo rodolfo doS SaNToS riBEiro, MoNiTor, Matricula 
5931413/2, e rafaEl caMPoS corrrÊa, MoToriSTa, Matricula 5956567/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 781103
Portaria Nº 153, de 05 de abril de 2022.
Processo nº 339733/2022.
oBJETiVo: realizar demandas processuais com desfecho de lide, conforme 
os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 03/04/2022 a 09/04/2022 – (6,5) diáriaS
SErVidorES: alESSaNdra rEZENdE dE araÚJo MiraNda, aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, Matricula 54187808/1, fláVio aUGUSTo MoraiS do 
carMo, aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matricula 54197129/1, e JaQUEliNE 
coUTiNHo MarTiNS, aGENTE dE PorTaria, Matricula 55586393/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 781122
Portaria Nº 160, de 05 de abril de 2022.
Processo nº 372614/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: MoJÚ/Pa.
PErÍodo: 12/04/2022 a 14/04/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: roSYaNE coUTo da SilVa cardoSo, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5896871/3, e raiMUNdo PaSSoS PErEira, MoToriSTa, 
Matricula 5746809/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 781156
Portaria Nº 154, de 05 de abril de 2022.
Processo nº 379929/2022.
oBJETiVo: Entregar material de consumo diverso no centro de internação 
de Adolescente Masculino de Marabá – CIAM/MRB, conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 25/02/2022 a 26/02/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: KENEdY liMa dE liMa, MoToriSTa, Matricula 5919501/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 781137
Portaria Nº 166, de 05 de abril de 2022.
Processo nº 388776/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MrB, aos familiares 
em cumprimento de determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: S. JoÃo do araGUiaia/Pa.
PErÍodo: 1º/04/2022 a 1º/04/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: TaliTa JaNE riBEiro dE araÚJo, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5963707/1, aNdErSoN dE VaScoNcEloS MarraS, MoNiTor, 
Matricula 5963668/1, e JoÃo aGrESoN PraTES BriTo, MoToriSTa, Ma-
tricula 5956592/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 781247
Portaria: 157- do dia 31/03/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado na UaSE BENEVidES, 
que recebeu progressão de medida para liberdade assistida, cumprindo 
determinação judicial (Proc. 379994/2022-Mem 256/2022)
SErVidora: iVoNEidE SalES dE QUEiroZ
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 5923375/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :oEiraS/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 01 a 04/04/2022 -  diáriaS 3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781008
Portaria:158 -do dia 31/03/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiados no ciaM MaraBa, 
para ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial 
(Proc.379639/2022-Mem 177/2022)
SErVidor: WaKcilaN SoarES doS rEiS
MaTricUla: 5956753/ 1 - carGo: PSicÓloGo
SErVidor: dioGENES PErEira dE SoUSa
carGo: MoToriSTa - MaTricUla: 5956738/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: BElEM/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM:30 a 31/03/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781015
Portaria: 159- do dia 31/03/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de Socioeducanda cus-
todiada no cESEf (Proc. 377798/2022-Mem 55/2022)
SErVidora: aliNE SaBriNa PaZ dE araUJo dE SoUSa
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla : 5956691/ 1
SErVidor: raiMUNdo EVEraM rodriGUES
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5954012/2

oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :ParaUaPEBaS/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 11 a 14/04/2022 -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781020
Portaria: 156 - do dia 31/03/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de Socioeducando cus-
todiado na UaSE aNaNiNdEUa (Proc. 375751/2022-Mem  28/2022)
SErVidora: JUliaNa MarTiNS MENdES
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5927565/ 2
SErVidor: WilSoN SoarES doS SaNToS
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 8401143/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :MoJU E aBaETETUBa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 11 a 12/04/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781004
Portaria: 155 -do dia 31/03/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM Mara-
Ba, para ser entregue a família, cumprindo determinação judicial (Proc. 
369086/2022-Mem 170/2022)
SErVidor: iTaMar MoraES
carGo: PEdaGoGo- MaTricUla: 5935122/ 2
SErVidor: PaUlo dE araUJo caValcaNTE
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5921798/ 3
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: TUcUrUi/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM:29 a 30/03/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781000
Portaria: 161 -do dia 01/04/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescentes custo-
diados no ciaM MaraBa (Proc. 383466/2022-Mem 178/2022)
SErVidora:TaliTa JaNE riBEiro dE araUJo
MaTricUla: 5963707/1 - carGo: aSSiSTENTE Social
SErVidor: Joao aGrESoN PraTES BriTo
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5956592/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo:SaNTaNa do araGUaia/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 06 a 08/04/2022 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781276
Portaria: 162 - do dia 01/04/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no caS, para ser entregue a 
família, cumprindo determinação judicial (Proc. 383239/2022-Mem 150/2022)
SErVidora: lENa laUra SaNcHES dE MENdoNca
carGo: TÉcNica Social-  MaTricUla: 5940728/ 2
SErVidor : BraS BorGES da TriNdadE
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5956502/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo:JacUNdá/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 31/03 a 01/04/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781272
Portaria 169 – do dia 05/04/2022
OBJETIVO: Realizar Oficina de Capacitação e assessoramento técnico e 
elaboração do Plano municipal de atendimento Socioeducativo (Proc. 
393768/2021-Mem. 101/2021-crEaM)
SErVidora: JaNE GarETE SaraiVa TEiXEira
carGo:MoNiTor – MaTrÍcUla : 54189614/ 1
SErVidora: SilVia Maria GaMa foNSEca
carGo:aSSiSTENTE Social – MaTrÍcUla : 3219143/ 1
SErVidor : Mario alMEida MoNTEiro JUNior
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5905998/ 3
oriGEM: BElÉM/Pa- dESTiNo :SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa
PEriodo da ViaGEM: 18 a 20/04/2022 – diaria –2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781394
Portaria: 168 -do dia 05/04/2022
oBJETiVo: Participar do 1º Encontro de Pedagogos (Proc. 388037/2022-
Mem 183/2022)
SErVidor: iTaMar MoraES
carGo: PEdaGoGo- MaTricUla: 5935122/ 2
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: BElÉM/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 06 a 08/04/2022 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781367
Portaria 163– do dia 01/04/2022
oBJETiVo : realizar acompanhamento das demandas judiciais, conver-
sas institucionais, e ministrar curso para os servidores da faSEPa (Proc. 
380787/2022-Mem. 28/2022-ProJUr)
SErVidora : iVaNa PaSSoS dE MElo aNTUNES coSTa
carGo: ProcUrador fUNdacioNal -  MaTricUla: 5902555/ 1
SErVidora : diaNa caSTElo MoNcao dE SoUZa
carGo:  ProcUrador fUNdacioNal -  MaTricUla:7001229/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :SaNTarÉM/Pa
PEriodo da ViaGEM: 06 a 07/04/2022 – diaria –1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781379
Portaria: 167 - do dia 04/04/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no cESEM (Proc. 384368/2022-Mem 65/2022)
SErVidora: TElMa do Socorro raBElo rodriGUES
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 57206501/ 4
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :UrUaÇU/Go
riÓdo dE ViaGEM: 11 a 15/04/2021  -  diáriaS-4,5
ordENador dE PEdESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 781383
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.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°324/2022-GP-GeMPs de 05 de abril 2022
TraNSfErir por necessidade trabalho,gozo de férias regulamentares 
da servidora roSiaNE GoMES JUca,matrícula:54189663/1,constante na 
portaria 220/22 publicada no doE34.882 de 07/03/2022,do período de 
11/04/2022 a 10/05/2022 para 18/04/2022 a 17/05/2022.
ordenador responsável: luiz celso da Silva.

Protocolo: 781094

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 173/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 04 de abril de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/394266.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor alexandre de Sousa Teixeira da costa, matrícula nº 
57201752/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para res-
ponder pelo cargo de coordenador financeiro, no período de 01/04/2022 
a 15/04/2022, em virtude do titular, a servidora Sabrina Nathachi Souza 
Virgolino, matrícula nº 5922321/2, encontrar-se em período de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 780936

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aLterar data de LicitaÇÃo
Processo: 2021/990595
Pregão: 03/2022
Nova data: 18/04/2022
Horário: 09:30h
UaSG: 453754
a Pregoeira

Protocolo: 781057
aLterar data de LicitaÇÃo
Processo: 2021/1055328
Pregão: 02/2022
Nova data: 19/04/2022
Horário: 08:30h
UaSG: 453754
a Pregoeira

Protocolo: 781055
aLterar data de LicitaÇÃo
Processo: 2021/990550
Pregão 01/2022
Nova data: 20/04/2022
Horário: 09:30h
UaSG: 453754
a Pregoeira

Protocolo: 781053

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 176, de 05 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares.
coNSidEraNdo os termos o decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicação no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/364010.
r E S o l V E:
coNcEdEr dEZENoVE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, para realização de Caravana de Cidadania e Direitos 
Humanos, com serviços de emissão de documentos e atendimentos em ci-
dadania e direitos humanos - ação Governamental nos municípios de Baião, 
Mocajuba, igarapé-Miri, acará e cametá/Pa, no período de 05 à 24/04/2022.

item Nome cargo Matrícula

01 aNaNiaS SoarES da coSTa Motorista 57202332/1 

02 aNÍSio NUNES dE fiGUEirEdo Técnico em Gestão Pública 505033/8 

03 roBErTo carloS Boa MorTE GarcEZ assessor de Gabinete 5942345/2 

04 BrENda Erica fErNaNdES caldaS Papiloscopista 01001139 

05 dUciValdo rEiS da coSTa Papiloscopista 700096 

06 EMiraldo loBo raiol agente administrativo 511699-3 

07 HElENa lÚcia HaNNa oliVEira Papiloscopista 5157536-1 

08 iSaac SiMÃo MElUl datilógrafo 732540/1 

09 JacirENE aNdradE fiEl MoraES Gerente 40371/1 

10 JoSEaNE TaVarES fariaS assistente administrativo 5898162/1 

11 Karla MarTiNS diaS BarBoSa coordenadora 57202596/4 

12 Mara NaTiVidadE PoMBo Chefia de Gabinete 5342317/4 

13 Mário afoNSo G. SaNToS Motorista 5386217/1 

14 MÔNica Maria liBoNaTi alVES assistente administrativo 57202264/1 

15 roSÂNGEla GalVÃo da SilVa Papiloscopista 59056 

16 VaNESSa cUNHa fariaS assessora 57220877/3 

17 WESlEY da SilVa araÚJo assistente de informática 5898744/2 

18 iNGridE KariNE SoarES diaS Secretária de conselho 5958837/1 

19 iaci fErrEira doS SaNToS JÚNior Gerente 5961740/1 

20 laÉrcio GEorGE alVES araNHa Papiloscopista 65730 

21 ViViaNa coSTa fErNaNdEZ Secretária de conselho 5567190-4 

22 MaNoEl BENEdiTo dE oliVEira Secretário de diretoria 3151719/2 

coNcEdEr ciNco E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para realização de Caravana de Cidadania e Direitos 
Humanos, com serviços de emissão de documentos e atendimentos em ci-
dadania e direitos humanos - ação Governamental nos municípios de Baião, 
Mocajuba, igarapé-Miri, acará e cametá/Pa, no período de 07 à 12/04/2022.

item Nome cargo Matrícula

23 aNTÔNio aUGUSTo VUlcÃo GaMa assistente administrativo 40371/1 

24 cHarlES SaNToS PENicHE auxiliar administrativo B 5794722/ 1 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 
24 dE MarÇo dE 2022
ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 781550

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 172/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 04 de abril de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/394098.
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de férias da servido-
ra: Sabrina Nathachi Souza Virgolino, matrícula nº 5922321/2, concedi-
do por meio da PorTaria Nº 120/2022-GGP/SEJUdH, de 15/03/2022, 
publicado no diário oficial nº 34.899, de 21/03/2022. A contar de 
16/03/2022. até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 780934
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.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 046/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/257300, rESolVE:
coNTraTar a partir de 04/04/2022, a Sra. PaUla SaBriNa SilVEira 
SENa oliVEira, para ocupar o emprego público comissionada de Gerente 
de atendimento a Novos Negócios nesta codEc.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 01 de abril de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 781258

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia GeraL ordiNÁria
companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - codEc
cNPJ: 05.416.839/0001-29

3ª coNVocaÇÃo

ficam convocados os Senhores acionistas a se reunirem em assembleia 
Geral ordinária, no dia 19.04.2022, às 09:30h, no novo endereço da sede 
desta companhia, situada à av. Nazaré Nº 1297, Bairro de Nazaré, cEP 
66035-140, nesta capital, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: 1 
assembleia Geral ordinária: 1.1 - Tomar as contas dos administradores, 
examinar, deliberar e votar as demonstrações financeiras; 1.2 - Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
dos; 2 - o que ocorrer;
Belém/Pa, 06 de abril de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE
companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - codEc/Pa

Protocolo: 779980

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata da reUNiÃo da asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria da 
coMPaNHia de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico do ParÁ codec, 
cNPJ N. º 05.416.839/0001-29 NirE N. º 15 3 0000682 1, rEaliZada EM 05.04.2022.
aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 
nove horas, os acionistas da coMPaNHia dE dESENVolViMENTo EcoNÔ-
Mico do Pará - codEc, inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– cNPJ (Mf) sob o nº 05.416.839/0001-29, com sede nesta capital, na 
av. Nazaré, nº 1297, Bairro de Nazaré, cEP: 66.035-140, reuniram-se na 
sala de reuniões da codEc em assembleia Geral Extraordinária. Presentes, 
o Presidente do conselho de administração e da diretoria Executiva da 
codEc, lUTfala dE caSTro BiTar - brasileiro, engenheiro civil, casado, 
portador da carteira de identidade nº 1392889-SSP/Pa-3ª Via e do cPf nº 
000.243.172-68, residente na cidade de Belém, à av. Visconde de Souza 
franco, nº 866, apto 2001, reduto, cEP 66053-000, Estado do Pará; o 
representante do Estado do Pará, acionista majoritário, detentor de 99,53 
% das ações da codEc, Sra. lUciaNa BiTENcoUrT SoarES, brasileira, 
em união estável, portadora da carteira de identidade nº 3646155 Pc/Pa e 
do CPF nº 775.396.642-15, no cargo de Chefia Administrativa da Casa Civil 
(fazendo uso das atribuições conferidas através da Portaria 1.436/2020-
ccG de 10 de julho de 2020), e o representante dos acionistas minoritá-
rios, Sr. JaiME SoarES, brasileiro, empresário, portador do carteira de 
identidade nº 948830 SSP/Pa, inscrito no cPf 062.321.322-20, residente 
na cidade de Belém, Estado do Pará. Presente, ainda, o Sr. EdiMar GoN-
ÇalVES, diretor Jurídico da companhia. Uma vez constatada a presen-
ça de todos os acionistas, por seus representantes, restaram satisfeitas 
as disposições legais vigentes com relação ao quórum para realização da 
assembleia geral em primeira convocação, dispensando-se, ainda, a obri-
gatoriedade de convocação, nos termos do art. 124, §4º da lei 6.404/76, 
após o que, o Sr. lUTfala dE caSTro BiTar, assumiu a presidência da 
mesa e designou a mim, EdiMar GoNÇalVES, para atuar como Secretá-
rio. PaUTa - item 1 – formalização do cumprimento do reajustamento nos 
honorários da diretoria Executiva, conselho de administração e conselho 
fiscal, frente à lei n° 9500, de 28/03/2022; item 2 – o que ocorrer. dEli-
BEraÇÕES – item 1 - formalização do cumprimento do reajustamento nos 

honorários da diretoria Executiva, conselho de administração e conselho 
fiscal, frente à lei n° 9500, de 28/03/2022 - o Presidente informou que 
em cumprimento à lei 9500, de 28/03/2022 e na forma do Estatuto So-
cial da codEc, foi aprovada pelo conselho de administração, em reunião 
extraordinária de 04/04/2022, a aplicação do reajuste salarial de 10,5% 
(dez inteiros e cinco décimos por cento) a todos os cargos da companhia, 
com efeitos financeiros a partir de 1° de abril de 2022. Sendo assim, na 
forma dos arts. 24, §1°, 27 e 38, §4° do Estatuto Social, a assembleia 
Geral aprecia, neste ato, a aprovação da extensão da aplicação do referido 
reajuste de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) já conferido aos 
salários dos empregados, aos honorários dos membros da diretoria Exe-
cutiva, conselho de administração e conselho fiscal. Posta a matéria em 
votação, a proposta de aplicação de reajuste de 10,5% (dez inteiros e cinco 
décimos por cento) nos honorários dos membros da diretoria Executiva, 
conselho de administração e conselho fiscal foi aprovada por unanimida-
de dos acionistas, com efeitos financeiros a partir de 1° de abril de 2022.  
item 2 – o que ocorrer - Em seguida, o Presidente colocou a palavra ao 
dispor de quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando e nada 
mais havendo a tratar, suspendeu-se a sessão pelo tempo necessário à 
lavratura da ata, sendo depois lida, aprovada e assinada  pelos acionistas 
presentes,  e por mim,  Edimar Gonçalves, que atuei como secretário desta 
reunião da assembleia Geral Extraordinária, encerrando-se nessa oportu-
nidade a sessão, sendo posteriormente extraída a ATA para fins de registro 
na Junta comercial do Estado do Pará. Sala de reuniões da companhia de 
desenvolvimento Econômico de Pará – codEc. EdiMar dE SoUZa GoN-
ÇalVES - Secretário; lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente da codEc; 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES - representante dos acionistas Majoritá-
rios; JaiME SoarES - representante dos acionistas Minoritários. Belém 
(Pa), 05 de abril de 2022.

Protocolo: 781111
eXtrato do coNtrato Nº 001/2022 - caZBar
EXErcÍcio: 2022 | ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 010/2022 - cotação 
Eletrônica 001/2022;
coNTraTada: aUdiMEc aUdiTorES iNdEPENdENTES S/S EPP., inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 11.254.307/0001-35; situada à av. Governador aga-
menon Magalhães, nº 2615 - Edifício Empresarial Burle Marx, Sala 1503, 
Boa Vista, cEP: 50050- 290, recife/PE.
oBJETo: prestação de serviços de auditoria Externa independente, para 
exame das demonstrações financeiras e contábeis da Companhia Adminis-
tradora da Zona de Processamento de Exportação de Barcarena-caZBar, 
com emissão de relatórios circunstanciados e Parecer de auditoria sobre as 
análises procedidas, na forma exigida pela legislação vigente, conforme espe-
cificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital Nº 001/2022.
Valor GloBal: r$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 04/04/2022 | ViGÊNcia: 12 (doze) meses.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar – PrESidENTE | caZBar

Protocolo: 781188
terMo de ratiFicaÇÃo À disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022 - caZBar
À vista dos elementos contidos no Processo nº 010/2022, devidamen-
te justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO Nº 003/2022, 
prevê a diSPENSa em conformidade ao disposto no art. 29, ii da lei nº 
13.303/16 e regulamento interno de licitações e contratos - caZBar, 
raTifico a dispensa de licitação nº 001/2022, na forma abaixo:
NÚMEro da diSPENSa: 001/2022.
daTa da diSPENSa: 29/03/2022.
daTa da raTificaÇÃo: 04/04/2022.
Nº do coNTraTo: 001/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de Auditoria Externa Independente, para exame das demonstrações finan-
ceiras e contábeis da companhia administradora da Zona de Processa-
mento de Exportação de Barcarena-caZBar, com emissão de relatórios 
circunstanciados e Parecer de auditoria sobre as análises procedidas, na 
forma exigida pela legislação vigente, conforme especificações constantes 
no Termo de referência - anexo i do Edital Nº 001/2022;
coNTraTada: aUdiMEc aUdiTorES iNdEPENdENTES S/S EPP, cNPJ/Mf 
nº 11.254.307/0001-35
Valor GloBal: r$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 - ii, da lei N° 13.303/16, e regulamento 
interno de licitações e contratos da caZBar;  JUSTificaTiVa: anexa nos 
autos do Processo Nº 010/2022.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | caZBar.

Protocolo: 781181

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 33/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 
05 de abril de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 
02 de janeiro de 2019.
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origem: Belém
destino: capanema e castanhal.
Objetivo: fiscalização em objetos regulamentados e serviços de recarga de 
extintor e reforma de pneus.
Servidores: PEdro PrESTES dE BriTo JÚNior / 
Matrícula: 266 – Valor: r$ 5.165,29.
raiMUNdo aZEVEdo corrEa / Matrícula: 37 – Valor: r$ 5.165,29
Período: 04/04 a 30/04/2022 – 26,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 781149
Portaria Nº 34/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 
05 de abril de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 
02 de janeiro de 2019.
origem: Santarém
destino: altamira e Vitória do Xingu.
Objetivo: executar fiscalização / verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: aNTÔNio JarBaS Sá fiGUEirEdo / 
Matrícula: 27 – Valor: r$ 5.815,81.
PaUlo raiMUNdo rocHa MiraNda / Matrícula: 29 – Valor: r$ 5.815,81
Período: 05/04 a 29/04/2022 – 24,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 781333

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0324/2022, de 05 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/388202, de 31/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cEZar da SilVa liMa JUNior, Matrícula 
nº. 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e con-
formidade, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

67/2022 Prefeitura Municipal de São Miguel 
do Guamá

Pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização 
de vias no Bairro Palmeira no Município de São Miguel do 

Guamá/Pa.

ii – dESiGNar o servidor lEo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 781334
Portaria Nº. 0323/2022, de 05 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/388102, de 31/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

43/2022 Prefeitura Municipal de Santa cruz do arari reforma do Ginásio Municipal, no Município de Santa 
cruz do arari/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-

nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 781339
Portaria Nº.0325/2022, de 05 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/400326, 
de 04/04/2022– difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i –dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, Matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função:Coordenador, como fiscal do Contrato cele-
brado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

45/2022
 

lucena infraestrutura Eireli Execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias 
urbanas em Municípios que integram a região do capim/Pa-lote 05.

iii - dESiGNar o servidor JoSÉ HENriQUE TaVarES da SilVa, Matrícula 
nº 5942371/4, Cargo/Função:Diretor Técnico, para acompanhar e fiscali-
zar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedi-
mentos legais e eventuais do titular.
iV - 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: 781330
Portaria Nº. 0321/2022, de 05 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/387923, de 31/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

15/2022 carmona cabrera construtora de 
obras S.a

construção do Muro de concreto e Proteção do Muro com 
enrocamento de pedra rachão, da Praia de crispim, no 

Município de Marapanim/Pa.

ii – dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, 
Matrícula nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 781348
Portaria Nº. 0322/2022, de 05 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/400602, 
de 04/04/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cEZar da SilVa liMa JUNior, Matrícula 
nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e confor-
midade, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

46/2022 J.a construção civil Eireli
Execução dos serviços de drenagem e Pavimentação asfál-
tica de vias urbanas em Municípios do Estado do Pará que 

integram a região do Tocantins-lote 10.

ii – dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, Matrí-
cula nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fisca-
lizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedi-
mentos 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: 781343
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.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 741911, publicada no doE nº 34.797, de 
15/12/2021, referente ao 1º Termo apostilamento ao contrato nº 79/2020 
– TP nº 09/2020
oNde se LÊ: Período: 18/08/2021 a 17/08/2022
Leia-se: Período: 25/08/2021 a 24/08/202
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 781196
errata
Na matéria, protocolo nº 775308, publicada no doE nº 34.903, de 
23/03/2022, referente ao Extrato do contrato nº 36/2022 – cv nº 005/2022:.
oNde se LÊ:
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001- 90
if construções ltda EPP - cNPJ 37.2021.174/0001-22
Leia-se:
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001- 90
Engif construções ltda EPP - cNPJ 37.2021.174/0001-22
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 781313

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 44/2022 – 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 31/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
dPJ arQUiTEToS aSSociadoS lTda - cNPJ 05.053.657/0001-30
oBJETo: contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 
Técnicos Profissionais, Visando Elaboração de Projetos de Arquitetura e Enge-
nharia para construção do Hospital Menino Jesus em oriximiná, neste Estado.
ViGÊNcia: 06/04/2022 a 12/11/2022
Valor: r$ 789.047,29
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00619
doTaÇÃo orÇaMENTária:
90.101 10.302.1498.7658 449051 0101/0303
90.101 10.302.1427.7582 449051 0101/0303
90.101 10.302.1507.7582 449051 0103/0303/0301
90.101 10.302.1507.7582 449051 0130/0330
07.101 15.451.1508.7552 449051 0101
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 05/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
avenida Governador José Malcher, nº 168, Sala 501, Nazaré, 
cEP 66.035-065, Belém/Pa
Telefone: (91) 3222-8070

Protocolo: 781345

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
2º tac Nº 29/2021 – tP-12/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda - 
cNPJ 26.263.297/0001-71
objeto: construção de Praça no Município de Uruará, neste Estado.
Justificativa: Promover alteração do tipo de Sociedade e alteração do capi-
tal social da contratada.
data da assinatura: 05/04/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 781596

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo – 
toMada de PreÇos Nº 001/2022–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE aUdiToria coNTáBil E fiNaNcEi-
ra Para o ProGraMa MUNicÍPioS SUSTENTáVEiS do ESTado do Pará.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:

EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - Sá lEiTÃo aUdiTorES S/S cNPJ: 35.330.125/0001-64
2 - rUSSEll BEdford GM aUdiTorES iNdEPENdENTES SS - 
cNPJ: 13.098.175/0001-80
3 - Mic coNTaBilidadE, aUdiToria, PEricia, TEcNoloGia, cUrSoS E 
TrEiN. lTda - cNPJ: 41.763.537/0001-90
4 - BEZ aUdiTorES iNdEPENdENTES S/S – EPP cNPJ: 03.559.971/0001-64
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 05 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 781411

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 37/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de aveiro – cNPJ 135.894.742-20
objeto: coNSTrUÇÃo dE TraPicHE, No MUNicÍPio dE aVEiro, NESTE ESTado.
Vigência: 06/04/2022 a 06/01/2023
Valor Global: r$1.879.950,36
dotação orçamentária:
SEdoP: 07.101.15.695.1498-7558 Nd: 444040 
foNTE: 0101/0301, 2022NE00708
PrEfEiTUra: 0701.15.451.0012-1.031 449051 15100000
foro: Belém
data da assinatura: 05/04/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: VilSoN GoNÇalVES
ordenador responsável: BENEdiTo rUY SaNToS caBral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 781363

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0319/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/386132, de 31/03/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao colaborador 
eventual relacionado:
NoME: Paulo Sergio da cruz Neves, cPf: 145.222.092-15; 
cargo/função: colaborador Eventual.
oBJETiVo: Participar da reunião da Subcomissão de Sistematização para a 
7ª conferência Estadual das cidades, no Município de Belém/Pa.
dESTiNo: Belém/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 12/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 781324
Portaria Nº. 0318/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/386068, 
de 31/03/2022 – coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao colaborador 
eventual relacionado:
NoME: Mauro ferreira andrade, cPf: 488.891.482-68; 
cargo/função: colaborador Eventual.
oBJETiVo: Participar da reunião da Subcomissão de Sistematização para a 
7ª conferência Estadual das cidades, no Município de Belém/Pa.
dESTiNo: Belém/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 12/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 781319
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.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 0317/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e
coNSidEraNdo a Escala de férias/2022;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao mês 
de Maio/2022, ao servidor abaixo relacionado, lotado nesta SEdoP.

MatrÍcULa serVidor carGo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

5907413/3 alexandre José almeida de alencar diretor 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/05/2022 a 
30/05/2022

597372/1 Edina cristina Baia Gomes Secretario de diretoria 30/01/2021 a 
29/01/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

57217292/2 iretilda araujo da Silva Secretario de diretoria 30/01/2021 a 
29/01/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

6718/1 rui Guilherme carneiro Bentes Técnico em Gestão de infra-
estrutura – Engenheiro civil

15/05/2021 a 
14/05/2022

14/05/2022 a 
12/06/2022

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 781316
Portaria Nº. 0313/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/388690, 
de 31/03/2022-diMac/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 04/04/2022 a 23/04/2022, 20 (vinte) dias 
de saldo de férias a servidora laViNia PiNTo dE MoraES, matrícula nº. 
5946512/1, cargo/função: coordenador, interrompidas através da Por-
Taria Nº 394/2021, de 09/06/2021, publicada no doE nº. 34.612 de 
16/06/2021, referente ao período aquisitivo 01/02/2020 a 31/01/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 781359

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada Por iNaBiLitaÇÃo e coNces-
sÃo de PraZo Para aPreseNtaÇÃo de NoVa docUMeNtaÇÃo 
- cPi 001/2022– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE iNSTalaÇÃo TÉcNica dE rádioS diGiTaiS PoNTo-a
-PoNTo, MUlTiPoNTo E iNfraESTrUTUra dE TElEcoMUNicaÇÕES, QUE 
SErÃo UTiliZadoS Para forMaÇÃo doS TroNcoS diGiTaiS dE alTa 
caPacidadE Para iNTErliGaÇÃo dE ESTaÇÃo dE TElEcoMUNicaÇÃo 
dE MÉdia E loNGa diSTÂNcia E Para aTENdiMENTo daS ESTaÇÕES 

SErVidoraS E ÓrGÃo do GoVErNo da rEdE ESTadUal dE coMUNica-
ÇÃo dE dadoS do ESTado do Pará.
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará, através da comissão Permanente de licitação torna 
público, para conhecimento dos interessados, o fracasso da referida licita-
ção por inabilitação de todos os licitantes participantes, e considerando os 
preceitos do §3º do art.48 da lei 8.666/93, que permite a concessão de 
prazo para apresentação de nova documentação, convocamos os licitantes 
abaixo relacionados num prazo de 08 (oito) dias úteis contados a partir 
desta publicação para apresentação de nova documentação.
EMPrESaS:
1 - a f dE liMa JUNior ENGENHaria E SErViÇoS dE TElEcoMUNica-
ÇÕES cNPJ: 21.608.917/0001-43
2 - TEllYNK TEcNoloGia E SErViÇoS lTda cNPJ: 19.388.694/0001-04
3 - radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES coMÉrio E SErViÇoS EirEli 
cNPJ: 02.305.840/0001-98
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 05 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 781611

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

terMo de coNFissÃo de dÍVida reFereNte ao coNtrato Nº 21/2016.
objeto: a coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará – coSaNPa reconhece 
que deve a empresa diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra 
lTda, no valor de r$263.555,36 (duzentos e sessenta e três mil e quinhen-
tos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente as perdas 
em razão da não aplicação da repactuação do valor contratual, a qual foi 
concedida no 18° (décimo oitavo) Termo aditivo ao contrato em epígrafe.
data de assinatura: 04/04/2022.
contratada: diamond Serviços de limpeza e Mão de obra 
ltda. cNPJ: 08.538.011/0001-31.
ordenador em exercício: José antônio lima de Souza.

Protocolo: 781301

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 046/2022 – 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 Trabalho 2021/2022;
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/346416, 
que trata de solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr a auxiliar administrativo SaNdra NaZarÉ cHaGaS do car-
Mo, Matrícula nº 3190757/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 05.04.2022 a 04.05.2022, referente ao período aquisitivo 2015/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 04 de abril de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 781382
Portaria N.º 047/2022 – 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 Trabalho 2021/2022;
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/337532, 
que trata de solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr ao motorista JoÃo SÉrGio NUNES cardoSo, Matrícula nº 
57176083/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05.04.2022 
a 04.05.2022, referente ao período aquisitivo 2015/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 04 de abril de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 781386
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021/2020 (Em Milhares de Reais)

Descrição Capital 
Social

Reserva 
de Capital

Reserva 
de Lucros

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial
Total

Em 1º de ja-
neiro de 2020  89.805  1.559  15  14.040  9.881  115.300 

Ajuste de 
Exercícios 
Anteriores

Lucro/Prejuízo 
do Exercício 
Anterior

(173) (173)

Saldo em 31 
de dezembro 
de 2020

 89.805  1.559  15  13.867  9.881  115.127 

Ajuste de 
Exercícios 
Anteriores

290 290

Resultado 
do Exercício 
(Lucro)

 (353)  -  (353)

  
Saldo em 31 
de dezembro 
de 2021

 89.805  1.559  15  13.804  9.881  115.064 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Em atendimento às disposições legais e societárias, a Companhia submete a apreciação dos Se-
nhores Acionista, o Relatório de Gestão e as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios 
encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020, acompanhados do Relatório dos auditores Inde-
pendentes e do Parecer do Conselho Fiscal.
RELATÓRIO DE GESTÃO (SINTESE)
APRESENTAÇÃO
A Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA é uma Empresa Estadual de Economia 
Mista, criada pela Lei Estadual nº 3.232, de 13 de abril de 1965, atuando há 56 anos nas áreas 
de habitação, infraestrutura e serviços urbanos, o qual é  responsável pela execução da Política 
Habitacional no Estado do Pará.
No atual plano de governo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um compro-
misso global, no sentido de oferecer uma melhor compreensão dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis – ODS e suas metas, de forma a erradicar a pobreza e promover vida digna para 
todos. Diante desse desafio o governo alinhou seus instrumentos de planejamento e gestão à 
Agenda 2030 a fim de potencializar resultados das políticas publicas.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

ATIVO PASSIVO
2021 2020 2021 2020

CIRCULANTE  11.263  6.560 CIRCULANTE  14.780  13.210 
Disponibilidades  3.288  4.313 Fornecedores  1.599  1.709 
Bancos C/
Movimento  1.282  1.206 Impostos e 

Contribuições  3.028  1.209 

Bancos C/ 
Vinculada a 
Contratos

 259  870 Financiamento 
Imobiliário  -  95 

Aplicações 
Financeiras  1.579  2.099 Salários e 

Encargos  4  - 
 Aplicações 
Financeiras 
Contratos

 168  138 Convênios e 
Contratos  980  980 

Depósito em 
Caderneta 
de Poupança 
Vinculada a 
Contratos

 69  394 Retenções 
Contratuais  167  167 

Dep. em Caderneta 
de Poupança  168  346 Provisões 

Contingências  4.487  3.656 

Devedores 
por Vendas 
Compromissadas 

 640  811 
Demais 
Obrigações e 
Outros Valores 
a Recolher

 4.515  5.394 

Créditos a Receber 
- Contratos e 
Convênios

 -  - 

Repasses a 
Receber  1.759  - NÃO 

CIRCULANTE  6.079  9.317 

Estoques  46  26 
EXIGÍVEL 
A LONGO 
PRAZO

 6.079  9.317 

Estoques  de 
Imóveis Disponíveis 
para Venda

 -  - Financiamento 
imobiliário  -  - 

Adiantamentos  282  168 Provisões 
Contingências  823  382 

Impostos a 
Recuperar (Nota k)  5.011  502 

Impostos e 
Contribuições a 
Recolher

 5.223  2.608 

Receitas 
Diferidas  33  6.327 

NÃO CIRCULANTE  124.660 131.094 PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO  115.064  115.127 

REALIZÁVEL A 
LONGO PRAZO  120.068 126.639 Capital Social  89.805  89.805 
Devedores 
por Vendas 
Compromissadas 

 14.822  14.749 Reserva de 
Capital  1.559  1.559 

Estoque de Imóveis  11.565  11.730 

FCVS a Receber  93.050  99.251 Reserva de 
Lucro  15  15 

Outros Valores 
Realizáveis  631  909 Lucros 

Acumulados  14.157  14.040 

INVESTIMENTOS  214  214 Prejuízo do 
Exercício  (353)  (173)

IMOBILIZADO  4.378  4.241 
Ajuste de 
Avaliação 
Patrimonial

 9.881  9.881 

INTANGIVEL  -  - 
TOTAL DO ATIVO  135.923 137.654 TOTAL DO 

PASSIVO  135.923  137.654 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
Orlando Reis Pantoja
Diretor Presidente

Érico Brandão Pimenta
Diretor Administrativo e 
Financeiro

Luís André Henderson Guedes 
de Oliveira
Diretor de Programa Especial 
de Moradia

Monique Antunes da Costa 
Diretor de Política Habitacional

Antonio Claudio Barbosa 
Mutran Sultan de Carvalho
Diretor Técnico

Anderson Thalles Nunes Lima 
Contador CRC/PA 020601/O-7  

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS  EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020- (Em Milhares de Reais)

2021 2020
RECEITA OPERACIONAL  2.655  2.049 
De Comercialização  -  - 
De Gestão de Crédito  2.655  2.049 
(-) Custos de Atividades Operacionais  (525)  (71)
De Comercialização  (448)  (2)
De Gestão de Créditos  (77)  (69)
 = PREJUÍZO /LUCRO OPERACIONAL BRUTO  2.130  1.978 
(+) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS  (2.741)  (2.485)
Despesas com Pessoal e Encargos  (44.947)  (32.660)
Pessoal  (35.148)  (25.422)
Encargos Sociais  (9.799)  (7.238)
Despesas Gerais e Administrativas  (3.340)  (3.171)
Serviços de Terceiros  (3.154)  (2.660)
Despesas com Materiais  (59)  (46)
Encargos Diversos  (127)  (465)
Demais Despesas Operacionais  (32.037)  (24.715)
Tributárias  (1.960)  (2.070)
Publicações e Propagandas  (73)  (71)
Despesas Judiciais  (2.457)  (5.131)
Remuneração dos Diretores e Conselho  (817)  (718)
Depreciação e Amortização  (65)  (72)
Produção Habitacional  (26.665)  (16.653)
Outras Receitas/Despesas  77.583  58.061 
Repasses Recebidos  78.743  58.340 
Outras Receitas e Outras Despesas  (1.160)  (279)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  (611)  (507)
Resultado Financeiro Líquido  258  334 
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO  (353)  (173)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/
LUCRO  -  - 
IRPJ  -  - 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO  -  - 
(=) PREJUIZO/LUCRO DO EXERCÍCIO  (353)  (173)

PREJUIZO/ LUCRO POR AÇÃO  (0,00)  (0,00)
Valor Nominal da Ação em R$  0,0018  0,0018 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Nesse sentido, o Governo do Estado através da COHAB/PA, apresenta o resultado das ações rea-
lizadas em 2021 do Programa Desenvolvimento Urbano, a seguir:
DESTAQUES 2021
Destacamos as ações do Programa Desenvolvimento Urbano – Habitação 
• Construção e Melhoria de Unidade Habitacional – SUA CASA
O Governo do Estado, por meio da Lei nº 8.967, de 30 de dezembro de 2019, instituiu o Progra-
ma Sua Casa, destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade 
habitacional, revogando a Lei Estadual nº 7.776/2013, que instituiu o Programa Cheque Moradia. 
O Programa beneficiou 13.318 famílias, com aporte de recursos na ordem de R$ 113 milhões para 
compra de material de construção e R$ 17,3 milhões de Auxilio Pecuniário, o qual atendeu todas 
as Regiões de Integração do Estado, incluindo 85 municípios.
• Oferta de Unidade Habitacional
Destaca-se que foram entregues 97 unidades habitacionais nos Conjuntos Riacho Doce I e II, 
em Belém.

• Regularização Fundiária Urbana
Foram regularizados 943 imóveis e investidos R$ 116,9 mil, beneficiando famílias que recebem os 
títulos de seus imóveis registrados em cartório.
• Urbanização de Assentamentos Precários e Subnormais.
Destacamos a conclusão do projeto Taboquinha, beneficiando aproximadamente 1.800 famílias 
no Distrito de Icoaraci, em Belém.
Destacamos ainda, o atendimento de 198 domicílios com serviços de infraestrutura e investimento 
total de R$ 1,8 milhões sendo R$ 866 mil de aporte de contrapartida do Governo do Estado e 
ainda o pagamento de Auxilio Moradia no valor de R$ 10,8 milhões, beneficiando 1.771 famílias 
remanejadas das áreas objeto de intervenção das obras do PAC e outras.
Apesar das dificuldades, enfrentadas pelo setor de habitação, o Governo do Estado através da 
COHAB/PA, produziu suas ações de forma satisfatória e dessa maneira encera a gestão com 
números positivos, beneficiando a população mais carente do Estado do Pará e desafio pela frente 
de erradicar a pobreza para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2021/2020 (Em Milhares de Reais)

2021 2020
Atividades Operacionais:
Ajustes no Resultado
Lucro Líquido do Exercício  (353)  (173)
Depreciações e Amortizações  65  72 
Redução (Aumento) em Ativos
      Devedores por vendas Compromissadas  (98)  (915)
      FCVS a Receber  (6.201)  2.878 
      Estoques  20  (8)
      Despesas Antecipadas  -  - 
      Aplicações Financeiras  (993)  (675)
      Outros Ativos 1646  1.392 
Aumento(Redução) em Passivos
      Fornecedores  (110)  1.009 
      Ajuste de Avaliação Patrimonial  -  - 
      Impostos e Contribuições  1.819  (505)
      Salários a Pagar  4  (28)
      Outras Contas a Pagar  2.729  2.468 
      Outros Passivos  1.475  (2.833)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais  3  2.682 
Atividades de Investimentos
      Investimento  -  1 
      Imobilizado  137  (66)
Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Investimentos  137  (65)
Atividades de Financiamentos
       Empréstimos SFH  (95)  (1.717)
       Programa Subsidio a Habitação  980  980 
Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Financiamentos  885  (737)

Redução Líquida das Disponibilidades  1.025  1.880 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  4.313  6.193 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  3.288  4.313 
Variação de Caixa e equivalentes de caixa  1.025  1.880 

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Orlando Reis Pantoja
Diretor Presidente

Érico Brandão Pimenta
Diretor Administrativo e 
Financeiro

Luís André Henderson Guedes 
de Oliveira
Diretor de Programa Especial 
de Moradia

Monique Antunes da Costa 
Diretor de Política Habitacional

Antonio Claudio Barbosa 
Mutran Sultan de Carvalho
Diretor Técnico

Anderson Thalles Nunes Lima 
Contador CRC/PA 020601/O-7  

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021/2020 (Em milhares de Reais).
1 CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Habitação do Estado do Pará – Cohab/PA é uma sociedade anônima de 
Economia Mista e capital fechado, com sede e foro na cidade de Belém/PA, Passagem Gama 
Malcher nº 361, Bairro Souza, CEP 66.615-000, registrada no CNPJ n.º 04.887.055/0001-16 e 
NIRE nº 15300006538, tendo como controlador o Governo do Estado.
Seus objetivos principais são:
● A formulação, coordenação e execução do Plano Estadual de Habitação de interesse Social do 
Estado, priorizando os programas de habitação de interesse social; 
● A Participação da sociedade civil organizada nas etapas de formulação, decisão e controle 
dessa política; 
● Elaboração de estudos e pesquisas que resultem na consolidação da Política Habitacional do 
Estado;
● A promoção da regularização Fundiária de assentamentos precários, loteamentos e 
parcelamentos irregulares;
● O desenvolvimento de programas e projetos habitacionais que contemplem estratégias de 
participação comunitária e estimulem a geração de emprego e renda.
2 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Legislação 
pertinente e suas alterações (Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e pela MP 449/08, 
Lei 11.941/2009). Atendeu pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários e pelo IFRS – International Financial Reporting Standard.
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3 PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS
a) O regime contábil é o de competência;
b) A classificação no Circulante e Não Circulante, Ativo e Passivo, obedece à Lei nº 6.404/76, 
alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela MP nº 449/08;
c) Os direitos são demonstrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as 
variações monetárias incorridas e deduzidas das suas provisões;
d) Os “Devedores p/ Vendas Compromissadas” encontram-se demonstrados para valores de 
realização, sejam no ano corrente ou a longo prazo;
e) Os investimentos e o imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, sendo o 
imobilizado reduzido da respectiva depreciação que é calculada pelo método linear, com a 
utilização das seguintes taxas anuais:

Descrição %
Imóveis de Uso – Edificações 4
Sistemas de Transportes e Processamento de Dados 20
Demais itens 10

f) As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os seus 
encargos e as atualizações monetárias, quando aplicáveis;

g) Os Financiamentos Imobiliários estão atualizados com base nos vencimentos mensais das 
parcelas e com base nos instrumentos contratuais;

h) O imposto de renda e a contribuição social do exercício são calculados com base nas alíquotas 
de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para 
Imposto de Renda - IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, considerando-se também a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. 

i) No ano de 2021 foi realizada a correção tributária da Companhia, deixando-a em 
conformidade com todas as questões tributárias dos anos 2016 a 2018, resultando em valores 
de tributações a serem quitadas em um novo parcelamento para a CSLL, e para IRPJ, com um 
valor montante relevante (tributação das estimativas acrescidos dos juros e multas), desta 
forma a Companhia apresentou um valor de 3.346 milhões para IRPJ e 1.447 milhões para CSLL 
no novo parcelamento. 

j) O imposto de renda e contribuição social a recuperar estão evidenciados no balanço 
patrimonial pelo valor apurado nas estimativas mensais.

k) O valor do parcelamento que trata das Estimativas Mensais foi reconhecido no ativo a 
recuperar, visando futuras discussões judiciais acerca da recuperabilidade destes valores.

l) Com base no CPC 07, a empresa adotou como forma de contabilização para as Subvenções de 
Investimentos a Conta “Adoção do CPC 07 - Receitas Diferidas” no Passivo e no Ativo a Conta 
“Repasses de Subvenções para Investimentos”, para que seja realizado o confronto no mês de 
competência da despesa. 

4 BANCOS CONTAS MOVIMENTO (Circulante)
Referem-se a contas corrente abertas nos bancos Banpará, Caixa Econômica Federal e Banco do 
Brasil, de recursos próprios da companhia, oriundos da arrecadação própria mensal.

Descrição 2021 2020
Caixa Econômica Federal – CAIXA 27 113
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ 1227 1010
Banco do Brasil 28 83
TOTAL 1.282 1.206

5 BANCOS CONTAS VINCULADA A CONTRATOS (Circulante)
Referem-se as contas corrente vinculada a contratos firmados com a Caixa Econômica Federal, 
Governo do Estado e outras entidades.

Descrição 2021 2020
Caixa Econômica Federal – CAIXA 259 870
Banco do Estado do Pará – BANPARA . 0 0
TOTAL 259 870

6 APLICAÇÕES FINANCEIRA E CADERNETA DE POUPANÇA (Circulante)
Referem-se a aplicações de recursos próprios em fundos de investimentos e caderneta de 
poupança junto aos bancos: Banpará e Caixa Econômica Federal.

Descrição 2021 2020
Títulos e Valores Mobiliários 1.578 2.099
Caderneta de Poupança 69 138
TOTAL 1.647 2.237

7 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS A CONTRATOS (Circulante)
Referem-se a aplicações em fundos de investimentos e caderneta de poupança junto aos 
bancos: Banpará e Caixa Econômica Federal.

Descrição 2021 2020
Títulos e Valores Mobiliários 168 346
Caderneta de Poupança 168 394
TOTAL 336 740
8 DEVEDORES POR VENDAS COMPROMISSADAS (Circulante e Não Circulante)
Os saldos apresentados no exercício de 2021/2020 referem-se a saldos residuais e prestações 
em atraso renegociada, referente aos contratos de financiamentos de unidades habitacionais 
e de lotes urbanizados, acrescidos de atualização monetária de acordo com as cláusulas 
contratuais. 
Realizou-se a constituição da Perda Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa, utilizando o 
critério de arrecadação recebida x prevista mensal, tendo como base o Relatório AG 05, e 
como parâmetro a inadimplência até 90 dias. 

Descrição 2021 2020
Prestações de Mutuários – Diversos Programas 19.929 19.435
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 4.467 3.875
TOTAL 15.462 15.560
Classificado no Ativo:
Circulante 640 811
Não Circulante 14.822 14.749

9 FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS A RECEBER 
(Não Circulante)
O Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS é um fundo de natureza contábil criado 
pela Resolução nº 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do Banco Nacional 
de Habitação – BNH, ratificado pela lei nº 9.443, de 14 de março de 1997, e, dentre as suas 
finalidades, destaca-se de responder pelo ressarcimento dos descontos e resíduos decorrentes 
dos financiamentos aos beneficiários finais, oriundos de contratos de repasse, que, por sua vez, 
constitui a contrapartida/garantia de pagamento dos respectivos saldos residuais dos contratos 
de empréstimos firmados com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
administrados pela Caixa Econômica Federal.
A Carteira Imobiliária da Companhia possui 9.763 contratos com cobertura do FCVS, registrados 
na Centralizadora do FCVS. Desse total, 2.949 estão homologados com ressarcimento, 6.772 
sem ressarcimento e 42 não homologados, cujo saldo a receber foi ajustado em conformidade 
com as normas pertinentes. 
Do montante de 2.949 contratos homologados com ressarcimento, 1.809 Contratos estão 
destinados para Novação de Créditos, no total de R$ 23.066 Milhões (Novação Posicionada 
em Dezembro/2021), a base utilizada para cálculo da provisão encontra-se em consonância com  
o do exercício anterior, e a base utilizada para cálculo dos índices levou-se em consideração 
as informações de Dezembro/2021 via sistema de Conectividade Social da CAIXA, datado em 
06/12/2021, verificamos que na abertura do processo de Novação datado de 01/05/2020, o 
montante de contratos homologados a NOVAR importava em 1.856 contratos no montante de 
23.422 Milhões, dos quais tiveram a redução em 47 (quarenta e sete) contratos, restando  
1.809 em razão de apontamentos relacionados a cobertura proporcional do saldo FCVS e 
indícios de sinistros pela Controladoria Geral da União – CGU, sendo demarcados do processo de 
novação, o processo foi devolvido pela CGU a Administradora do FCVS para correções e emissão 
de novo Parecer de Auditoria da Caixa. 
 A Companhia realizou, em 2021, a reclassificação dos créditos e optou pela Constituição da 
Reversão da Provisão para Perdas, utilizando o mesmo critério do exercício anterior.
Descrição 2021 2020
 De Habilitações – Homologados 66.697 69.320
 De Habilitações – Hom. Passíveis de Recursos. 42.979 46.613
 Subtotal 109.676 115.933
 (-)  Provisão para Perdas. 16.626 16.682
 TOTAL  93.050  99.251

10 OUTROS VALORES REALIZÁVEIS – DEPÓSITOS JUDICIAIS (Não Circulante)
A Companhia apresentou referente ao período de 2012 a 2021, o total de Depósitos à Disposição 
do Juízo no montante de R$ 909 Mil. Em 2021, com o reconhecimento da perda de processos, 
o saldo ficou em R$ 631 Mil.
No exercício de 2021, a Companhia obteve diversos problemas com bloqueios judiciais, aos quais 
causaram severos descontroles financeiros na Companhia, principalmente no encerramento do 
período supracitado, resultando em diversas contas, de diversas fontes, bloqueadas pela justiça.
Realizaram-se diversos processos para analise acerca do reconhecimento das despesas judiciais, 
seguindo como critério do fato em que o reclamante tenha obtido sucesso no saque do depósito, 
ou em que o juiz, em sua sentença, tenha dado causa ganha, como analisado nos diversos 
processos judiciais.

11 IMOBILIZADO
Os valores do grupo de contas estão em conformidade com o Inventário realizado no 
exercício/2021 pela Companhia, emitido pelo Sistema RM BONUM e razão contábil, sendo o 
valor correspondente a terrenos o mais relevante.
Desde o exercício de 2018 a empresa vem planejando trabalhos no sentido de promover a 
recuperação dos ativos em consonância com as disposições contidas no Pronunciamento Técnico 
CPC nº 01/R1 aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da NBC TG 01/R2. 
No exercício de 2021, foram adquiridos pela Companhia novos computadores e periféricos (45 
unidades), mediante aquisição através de processo licitatório.

Descrição Taxa de 
Depreciação 2021 2020

Imobilizado
Máquinas, Apar. e Equipamentos 
de Construção. 10% 52 52
Móveis, Utensílios, Maq. e Equip 
de Escritório. 10% 961 952
Instalações de Escritório 16 16
Computadores e Periféricos 20% 1.372 1.194
Software 20% -
Edificações – Uso Administrativo e 
de Terceiros  4% 2.052 2.052

Terrenos 3.461 3.461

Intangível
Software 20% 0 0
Sub – Total
(-) Depreciação Acumulada 3.537 3.486
(-) Amortizações Acumulada 0 0

TOTAL 4.377 4.241

12 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (Circulante e Não Circulante)
Em 2019, a Companhia aderiu ao parcelamento das Multas Isoladas, referente aos exercícios de 
2004 e 2005 de IRPJ e CSLL que não foram negociadas nos parcelamentos realizados em 2011, 
o qual a Receita Federal reconheceu a dívida através de VOTO, concluindo pela impugnação 
improcedente da Companhia, ao qual foi parcelado após larga discussão. 

Em 2021, um novo parcelamento de IRPJ e CSLL também foi realizado, desta vez através de uso 
de conformidade tributária, adequando a COHAB a Legislação tributária vigente, perante a Receita 
Federal do Brasil - RFB.

Neste novo parcelamento, os valores trataram-se de Estimativas Mensais de Apuração dos anos 
de 2016 a 2018, aos quais foram alvos de notificação da RFB, e por senso de urgência, realizou-se 
a organização tributária da Companhia, que resultou aos valores devidos, e, após análise com a 
PGE, realizou-se o novo Parcelamento no mês de Dezembro de 2021.

Descrição – PASSIVO 2021 2020
Impostos a recolher
Parcelamento IRPJ (2004 e 2005/ 2016 a 2018) 5.242 2.691
Parcelamento CSLL (2004e 2005/ 2016 a 2018) 2.269 1.078
Outros impostos a recolher 740 48
TOTAL 8.251 3.817
Circulante 3.028 1.209               
Não Circulante                              5.223 2.608

13 PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS (Circulante e Não Circulante)
A Companhia possui diversas ações judiciais como réu (cíveis, fiscais e trabalhistas), classificadas 
como perdas prováveis, possíveis e remotas, totalizando as causas em R$ 18.972 milhões. 
Constituíram-se as contingências com observância no CPC 25.
A provisão teve como parâmetro 100% para os processos com risco provável, no total de R$ 
5.310 Milhões, sendo registrado no Curto Prazo R$ 4.487 Milhões e no Longo Prazo             R$ 
823 Mil. Os valores dos processos avaliados com o grau de risco de perda possível e não 
provisionados correspondem em R$ 8.494 Milhões, conforme relatórios emitidos pela 
Assessoria Jurídica.
Evidenciamos que o processo trabalhista referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017 
nº 0000288-08.2017.5.08.0000 foi pago no mês de Dezembro de 2021, totalizando um valor 
acima de R$ 10 milhões pagos através de Receitas de Subvenções, e, para fins de análise de 
Apuração Tributária, a receita foi confrontada com a despesa de “Salário de Decisões Judiciais” 
não restando impostos a serem pagos. 

14 OUTROS VALORES EXIGÍVEIS – RECURSOS IPASEP
Durante o ano de 2021 foi reconhecido pela Companhia a receita de valores devidos ao IPASEP 
no valor de R$ 1.060 milhões, para sua regularização em detrimento da Nota Técnica Interna 
da Companhia 01/2019 da Comissão da Portaria 121/2019 e de acordo com a resolução do 
Conselho 03/2020 e a resolução de Diretoria 05/2019, liberando a COHAB desta exigência, este 
foi reconhecido como outras receitas da gestão de crédito.

15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Capital Social subscrito e integralizado importa no valor de R$ 89.805 Milhões, o qual é 
representado por 49.514.984.482 ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 0,0018 (dezoito 
décimos de milésimos de centavos) a unidade. O Governo do Estado é o acionista majoritário 
com 99,99% das ações.

No ano de 2021, por motivos de readequação e organização da conformidade tributária da 
Companhia, conforme evidenciado no item 12, os créditos decorrentes das Despesas tributárias, 
foram alocados na conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores” no Patrimônio Líquido da COHAB.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS DE 31/12/2021 
Aos 
Acionistas, Diretores e demais Administradores da 
COHAB/PA – COMPANHIA HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 
Passagem Gama Malcher, 361 – Bairro Souza – Belém – Pará CEP: 66.615-000 
Telefone: (91) 3214-8400 - Site: www.cohab.pa.gov.br 
CNPJ (MF).: 04.887.055/0001-16 
1)  INTRODUÇÃO 
Examinamos as demonstrações contábeis da COHAB/PA – COMPANHIA HABITAÇÃO DO ESTADO 
DO PARÁ, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis.  

2)  OPINIÃO COM RESSALVA 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base 
para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos  os  aspectos  relevantes,  a  posição  patrimonial  e  financeira  da  COHAB/
PA  – COMPANHIA HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 

3)  BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA 
A Companhia possui créditos a receber (registrados no Circulante e Não Circulante) no total de 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-
COHAB/PA.

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 163, Lei 6404/76 das Sociedades Anônimas, 
examinaram o Balanço Patrimonial levantado em 31.12.2021 e suas respectivas demonstrações 
de resultado, as mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa e o parecer dos auditores 
independentes, datado de 03 de fevereiro de 2022.
Deste modo, os Conselheiros opinaram pela aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício 
de 2021.

Belém, 10 de fevereiro de 2022.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR

ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA

R$ 19.929.079,19  referentes  aos  contratos  de  unidades  habitacionais  e  lotes  urbanizados  
cujas prestações a receber, já renegociadas, encontram-se em atraso. Conforme Nota Explicativa 
nº 8, utilizou-se o critério arrecadação prevista x recebida para mensurar a Perda Estimada para 
Créditos de Liquidação Duvidosa, sendo reconhecida uma Perda no total de (R$ 4.467.067,14), 
que representa 22% do total realizável. 
Não obstante a metodologia empregada acima guardar certa coerência com a praxe utilizada 
para estimar as Perdas, obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente de que, em 
razão da limitação nas ações de cobrança envidadas pela COHAB, sobre cerca de 80% dos va-
lores inscritos já incide o instituto da prescrição. Esses dados ensejariam no reconhecimento de 
Perdas Estimadas no valor de R$ 15.943.263,35. Portanto, julgamos que a distorção encontrada 
é relevante, mas não generalizada para o todo das demonstrações contábeis. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada  “Responsabilidades  do  auditor  pela  auditoria  das  demonstrações  contábeis”.  
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas.

4)   RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONS-
TRAÇÕES CONTÁBEIS 
A  administração  é  responsável  pela  elaboração  e  adequada  apresentação  das  demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na  elaboração  das  demonstrações  contábeis,  a  administração  é  responsável  pela  ava-
liação  da capacidade  de  a  COHAB-PA continuar  operando,  divulgando,  quando  aplicável,  
os  assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
COHAB-PA ou cessar suas  operações,  ou  não  tenha  nenhuma  alternativa  realista  para  evitar  
o  encerramento  das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

5)   RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CON-
TÁBEIS 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir  relatório  de  auditoria  contendo  nossa  opinião.  Segurança  razoável  é  um  alto  nível  
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções  podem  ser  decorrentes  de  fraude  ou  erro  e  são  consideradas  
relevantes  quando, individualmente  ou  em  conjunto,  possam  influenciar,  dentro  de  uma  
perspectiva  razoável,  as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 

demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
✔ Identificamos  e  avaliamos  os  riscos  de  distorção  relevante  nas  demonstrações  contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
✔ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos  de  auditoria  apropriados  às  circunstâncias,  mas,  não,  com  o  objetivo  de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da COHAB-PA. 
✔ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
✔ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação  a  eventos  ou  condições  que  possam  levantar  dúvida  significativa  em  relação  
à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante,  devemos  chamar  atenção  em  nosso  relatório  de  auditoria  para  as  respectivas 
divulgações  nas  demonstrações  contábeis  ou  incluir  modificação  em  nossa  opinião,  se  as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a COHAB-PA a não mais se manter em continuidade operacional.
✔ Avaliamos  a  apresentação  geral,  a  estrutura  e  o  conteúdo  das  demonstrações  contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
Fornecemos  também  aos  responsáveis  pela  governança  declaração  de  que  cumprimos  com  
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunica-
mos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

6)    OUTROS ASSUNTOS 
6.1 Relatório da Administração 
A  administração  da  COHAB-PA  é  responsável  por  essas  informações  que  compreendem  o 
Relatório da Administração. 
Nossa  opinião  sobre  as  demonstrações  contábeis  individuais  não  abrange  o  Relatório  da 
Administração  e  não  expressamos  qualquer  forma  de  conclusão  de  auditoria  sobre  esse 
relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsabilidade é a 

de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse quando tomado em conjunto 
com  as  demonstrações  contábeis  e  notas  explicativas  está,  de  forma  relevante, inconsis-
tente  com  as  precitadas  demonstrações  ou  com  o  cenário  econômico-financeiro observado 
na auditoria ou, de outra forma aparenta estar distorcido de forma relevante. Se com base  no  
trabalho  realizado,  concluirmos  que  há  distorção  relevante  no  Relatório  da Administração,  
somos  requeridos  a  comunicar  esse  fato.  Neste  sentido  não  temos  nada  a relatar. 

6.2 Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas 
exclusivamente  para  fins  de  comparabilidade,  foram  examinadas  por  nossa  empresa,  cujo 
Relatório de Auditoria, foi emitido em 01 de fevereiro de 2021, sem modificação de opinião. 
Belém/PA, 03 de fevereiro de 2022 
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 210 de 05 de aBriL 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:
SUBSTiTUir na PorTaria Nº 139, de 11/03/2021, publicada no doE nº 
34.891, de 14/03/2022, que designou a servidora PriScila carValHo 
caSTro, identidade funcional nº 5947233/1, ocupante do cargo de Ge-
rente, lotada no Gabinete do Secretário, pelo servidor daNiEl JoSÉ Bar-
BoSa SidÔNio, identidade funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo 
de assistente administrativo, lotado na Secretaria adjunta – SEcad, para 
responder pelo cargo de chefe de Gabinete, GEP-daS-011.4, no período 
de 04/04 a 03/05/2022, durante o impedimento da titular Maria lÚcia 
laNGBEcK oHaNa, identidade funcional nº 5251907/1, que se encontra 
em gozo de férias no período acima citado, conforme PorTaria Nº 135 de 
10 de março de 2022, publicada no doE nº 34.889 de 11/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profi ssio-
nal e Tecnológica, em 05 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 781150

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
termo de execução descentralizada nº 09/2021 – sectet/UePa
Processo Eletrônico nº 2021/1354064
assinatura: 05/04/2022
Justifi cativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2021/1354064, referente ao Termo de Execução descentralizada nº 

09/2021 – SECTET/UEPA, Alterar/Retifi car a Dotação Orçamentária, con-
forme Tabela abaixo, em conformidade com os termos do § 2º, artigo 15, 
do decreto nº 10.426/2020.

FUNcioNaL ProGraMÁtica eLeMeNto de desPesa aÇÃo FoNte Pi

48101.19.571.1490.8698 339018 / 339030 / 339036 / 
339039 /339047 274584 0324008794 207.000.8698c

48101.19.571.1490.8698 449052 274584 0124008794 207.000.8698E

Ficam ratifi cadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES - Secretária de Estado.

Protocolo: 781237
eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 02
contrato Nº 036/2021 – sectet/ eMPresa LMG GrÁFica eireLi ePP
Processo nº 2021/1316280
assinatura: 05/04/2022
Justifi cativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo 
2021/1316280, referente ao contrato nº 036/2021- SEcTET/ EMPrESa lMG 
Gráfica EirEli EPP, incluir a dotação orçamentaria, conforme Tabela abai-
xo, em conformidade com os termos do § 8º, artigo 65, da lei nº 8.666/93.

FUNÇÃo ProGraMatica eLeMeNto de desPesa aÇÃo FoNte PLaNo iNterNo

48101.19.122.1297.8338
 

339030 272004
0101000000

412.0008338c0324008794
0124008794

Ficam ratifi cadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 781532

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNVÊNio de cooPera-
ÇÃo tÉcNica e FiNaNceira Nº 007/2021– sectet/UFPa/FadesP
Processo n° 2021/808473
TErMo adiTiVo: 01
1. objeto do aditamento: o presente Termo aditivo tem por objeto as 
seguintes alterações:
1.1. a prorrogação do prazo de vigência do convênio de cooperação Técnica 
e financeira nº 007/2021 – SEcTET/UfPa/fadESP, até o dia 29/09/2022;
1.2. alteração do item 07. croNoGraMa dE EXEcUÇÃo, no PlaNo dE 
TraBalHo, que passará a ter a seguinte redação:
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07. croNoGraMa de eXecUÇÃo

Meta/fase Especificação
indicador físico Período

UNd QNT início fim

01 01 Manutenção predial para reparos das 
instalações da casa de passagem Serviços de Manutenção 01 Mês 1/

ano 1 Mês 09/ano 1

02 01 Material de copa e cozinha Material de consumo 01 Mês 1/
ano 1 Mês 09 /ano 1

03 01 aquisição de eletrodomésticos e 
mobiliários. Material Permanente 25 Mês 1/

ano 1 Mês 09 /ano 1

data de assinatura: 29/03/2022
início da Vigência: 29/03/2022
Término da Vigência: 29/09/2022
Partícipes:
concedente: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica- SECTET. (CNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
convenente: Universidade federal do Pará - UfPa 
(cNPJ nº: 34.621.748/0001-23)
interveniente: fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fa-
dESP (cNPJ nº: 05.572.870/0001-59)
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 781441

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 212 de 05 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/405676.
r E S o l V E:
i - autorizar o servidor daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade fun-
cional nº 54186791/4, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotado na Secretaria adjunta – SEcad, a viajar ao município de Santarém 
– Pa, no período de 08 a 09.04.2022, para realizar visita técnica no ifPa/
Santarém, reunir com coordenadores dos cursos de Engenharia civil e En-
genharia agronômica.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (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 05 de abril de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 781262
Portaria Nº 213 de 05 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/409268.
r E S o l V E:
i – aUToriZar a servidora SUElY Socorro PaNToJa da SilVa, identi-
dade funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial ii, 
lotada no Gabinete do Secretário, a viajar aos municípios de curralinho-Pa 
e Oeiras do Pará-PA, no período de 05/04 a 08/04/2022, a fim de parti-
cipar de evento, audiência pública e divulgação do curso de Produção de 
Sistemas da UfPa.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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 05 de abril de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 781599
Portaria Nº 214 de 05 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/409430.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade fun-
cional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária de Estado, 01 e 
1/2 (uma e meia) diárias, para atender despesas com a viagem ao mu-
nicípio de Marabá-PA, nos dias 11 e 12/04/2022, a fim de reunir com as 
prefeituras do Sudeste do Pará, para discutir sobre o Projeto de Extensão 
do ex-reitor da UNifESSPa, Prof. Maurílio Monteiro. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de abril de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 781608

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 211 de 05 de aBriL 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 PorTaria Nº 142 de 14/03/2022, publicada no doE 
nº 34.893 de 15/03/2022, que designou a servidora EliETE SaNTaNa cHa-
VES BarroSo, identidade funcional nº 57191404/2, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão de desenvolvimento ciência Tecnologia e inovação – Enge-
nharia de Produção, para responder pelo cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, 
no período de 04/04 a 03/05/2022, com todas as vantagens inerentes ao 
cargo durante o impedimento da titular PriScila dE carValHo caSTro, 
identidade funcional nº 5947233/1, que se encontra respondendo pelo cargo 
de chefe de Gabinete, no período acima citado, conforme PorTaria Nº 139 
de 11.03.2022, publicada no doE nº 34.891 de 14.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 781155

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de editaL de credeNciaMeNto
editaL Nº 016/2022 – aBertUra de credeNciaMeNto de ies 
PriVadas Para oFerta de cUrsos de NÍVeL sUPerior PeLo 
ProGraMa ForMa ParÁ. Processo nº 2022/147957.
a SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica - SEcTET, no uso de suas atri-
buições legais e, em conformidade com a lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, TorNa PÚBlica a realização do credenciamento de instituições de 
Ensino Superior (IES) privadas com fins lucrativos interessadas em cele-
brar contratos na área de educação superior, por meio da oferta de cursos 
de graduação nas diversas regiões paraenses, sob a gestão desta SEcTET, nos 
termos disciplinados pela lei Estadual nº 9.324 de 7 de outubro de 2021, bem 
como, no que couber, regulamentado em sua oferta pela Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SEC-
TET, em conformidade as condições fixadas no Edital e seus anexos.
Este Edital de credenciamento será regulado e regido pelas normas e pro-
cedimentos contidas no presente Edital e seus anexos, eventuais retifica-
ções e/ou aditamentos, e será executado pela SEcrETaria dE ESTado dE 
ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEc-
NolÓGica - SEcTET/Pa, através da comissão Especial de credenciamen-
to, instituída pela PorTaria Nº 150 de 15 de março de 2022, a qual caberá 
o acompanhamento, execução e a supervisão de todo processo, bem como 
as deliberações que se fizerem necessárias objetivando o regular desen-
volvimento do Processo.
as inscrições estarão abertas a partir das 00:00h do dia 07/04/2022 até às 
23:59h do dia 14/04/2022.
a publicação da versão na íntegra do Edital nº 016/2022, assim como 
todos os seus anexos e instruções pertinentes, estarão disponíveis para 
acesso e consulta no sítio da SEcTET: http://www.sectet.pa.gov.br a partir 
do dia 06 de abril de 2022, conforme disposto em seu cronograma.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 781397
coNVocaÇÃo
convocar os candidatos abaixo relacionados aprovados no Processo Seleti-
vo Simplificado – PSS – SECTET referente ao Edital 09/2021 para compare-
cimento no dia 07/04/2022 (quinta-feira) na SEcrETaria dE ESTado dE 
ciÊNcia TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPErior ProfiSSioNal E TEcNo-
lÓGica – SEcTET, situado à av. Presidente Vargas, 1020, Bairro: centro, 
Belém - Pará, no horário de 09:00hs as 16:00hs, munidos dos  documen-
tos comprobatórios listados no aNEXo Vi do Edital (originais e cópias), 
para fins de análise da assinatura dos Termos de Contratação Temporária.
ressaltamos que conforme o item 8.7 do Edital 09/2021: “o não compareci-
mento do candidato após convocado para a celebração do contrato temporário 
implicará na sua eliminação do processo, salvo nos casos de impedimento 
legal, justificado pelo candidato, que será analisado pela Comissão do PSS.”
carGo tÉcNico eM GestÃo PÚBLica - adMiNistraÇÃo
Nível GradUaÇÃo

Classificação inscrição Nome do candidato
8º 20210214268273 rodriGo coUTiNHo lEliS doS SaNToS

carGo tÉcNico eM GestÃo PÚBLica – ciÊNcias ecoNÔMicas - 
Nível GradUaÇÃo

Classificação inscrição Nome do candidato
3º 2021021401599 ENildo HENriQUES da foNSEca

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 05 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 781405
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FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

errata
.

errata
Portaria N° 041/2022 – dirad, de 04 de Fevereiro de 2022.
Publicada no doE n° 34.858 de 08/02/2022, referente à designação:
JacQUES doUGlaS NaSciMENTo MoraES, matrícula 5934100/1.
onde lê-se: id. funcional: 5916883/1.
Leia-se: id funcional: 5934100/1.

Protocolo: 781032

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 072/2022 - oBJETo: adequação da dotação orçamen-
taria para o Exercício 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 06/04/2022 – TEd 
: 01/2021 - SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo 
E oBraS PUBlica - SEdoP - Valor Para o EXErcÍcio dE 2022 - r$ 
947.917,43 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338 – 339093 - fon-
te: 0661 - ordenador de despesa – MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 780532

diÁria
.

Portaria Nº 127, de 4 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de Suporte - rESPoNSáVEl 
NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 06/04/2022 a 08/04/2022, 
à BelémPA/Bragança/Belém-PA, para Realizar as verificações necessárias 
nas instalações das Escolas Estaduais já implantadas(coM PErNoiTE). or-
denador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empre-
sa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 128, de 4 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colaborador(a) 
JoHNES liMa da SilVa, analista de rede, matrícula 73432, 06/04/2022 a 
08/04/2022, à Belém-PA/Bragança/Belém-PA, para Realizar as verificações 
necessárias nas instalações das Escolas Estaduais já implantadas(coM PEr-
NoiTE). ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 129, de 4 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) lEoNardo MEdEiroS da SilVa, Técnico de Telecomunicação, ma-
trícula 73318, 06/04/2022 a 08/04/2022, à Belém-Pa/Bragança/Belém-
PA, para Realizar as verificações necessárias nas instalações das Escolas 
Estaduais já implantadas(coM PErNoiTE). ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 130, de 4 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunica-
ções, matrícula 734276, 04/04/2022 a 04/04/2022, à Belém-Pa/igarapé 
açu/Belém-Pa, para Manutenção corretiva, estação inoperante. (SEM PEr-
NoiTE). ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 131, de 4 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, matrícu-
la 73170 , 04/04/2022 a 04/04/2022, à Belém-Pa/igarapé açu/Belém-Pa, 
para Manutenção corretiva, estação inoperante. (SEM PErNoiTE). ordena-
dor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado d

Protocolo: 780942

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria
.

Portaria Nº 112/2021-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:
i – designar o servidor (a) ElBEr JoSÉ oliVEira Maia, matrícula nº 
54186051/2, para atuar na função de fiscal da parceria a ser celebrada 
com a aSSociaÇÃo BraZil coMBaT dE MiXEd MarTial arTS, cNPJ Nº 
11.638.579/0001-39 referente à lavratura de Termo de fomento para a 

realização do projeto circUiTo NacioNal iroN MaM MMa Brasil na cam-
panha “Esporte é vida em sua inclusão social”.
Belém, 05 de abril de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 781044

errata
.

errata da Portaria Nº 111/2022 de 04 de aBriL de 2022, PU-
Blicada No doE Nº 34.921 dE 05 dE aBril dE 2022.
oNde se LÊ: MaUrÍcio BarrETo da SilVa, matrícula nº 5901256/1;
Leia-se: roSEaNE MESQUiTa TEiXEira, matrícula n° 57216778/2;
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 781612

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 05/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/198237
cláUSUla PriMEira - do oBJETo do coNTraTo oriGiNário
o objeto do presente contrato é a locaÇÃo dE ESPaÇo UrBaNo Para o 
arMaZENaMENTo doS arQUiVoS ProcESSUaiS, BEM coMo, BENS SEr-
VÍVEiS E iNSErViVEiS, MaQUiNárioS E VEÍcUloS ToMBadoS, TENdo 
EM ViSTa a NEcESSidadE dE dESocUPaÇÃo do ESPaÇo dEcorrENTE 
DA REFORMA DO ESTÁDIO OLÍMPICO a fim de atender as necessidades da 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer.
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo do PrESENTE adiTiVo
O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do 
contrato, por mais 12 (doze) meses a contar do dia 23 de fevereiro de 
2022 à 23 de fevereiro de 2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
08101.27.811.1499.8794c fonte de recursos: 0101000000 Elemento de 
despesa: 339036 ação: 274753 Pi: 2080008794c
Valor: Valor: r$ 29.227,50
aSSiNaTUra: 23/02/2022
ViGÊNcia: 23/02/2022 a 23/02/2023
coNTraTada: oSMar WalTEr BiEr roca, inscrito no cPf 248.834.332-34
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 781140
14° aditiVo ao coNtrato N.º 012/2018-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2016/140164
cláUSUla PriMEira - do oBJETo do coNTraTo oriGiNário
o contrato n° 012/2018-SEEl tem por objeto a contratação de empresa espe-
cializada para a coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliESPorTiVa No MUNicÍPio 
DE URUARÁ/PA, de acordo com as especificações que se encontram enume-
radas e explicitadas nos anexos do Edital da Tomada de Preços nº 007/2017.
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo do PrESENTE adiTiVo
O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do Contrato nº 
012/2018-SEEl, por mais 90 (noventa) dias de vigência.
aSSiNaTUra: 17/03/2022
ViGÊNcia: 17/03/2022 à 15/03/2022
coNTraTada: EMPrESa lEMES E lEMES coNSTrUTora EirEli, inscrita 
no cNPJ/Mf 18.990.417/0001-04
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 781216

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 02/2022-seeL
coNtrato Nº 037/2019-seeL
Processo Nº 2019/504288
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E a liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente instrumento tem como obje-
to a repactuação e alteração do quantitativo do contrato administrativo 
037/2019-SEEl referente à convenção coletiva de Trabalho ano base 
2021/2022 (data base JaNEiro-2021) registrada no Ministério do Traba-
lho e Emprego sob o número Pa000067/2021 conforme parecer jurídico 
Nº102/2022-aSJUr/SEEl.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.8794c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339037 ação: 187740 Pi: 2080008794c
Valor: r$ 3.953.757,24
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65 - § 8 da lei federal n° 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo: 05/04/2022
NiVaN SETUBal NoroNHa - SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 781578

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 01/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/291788
daTa dE raTificaÇÃo: 05/04/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXi-
GiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 01/2022 TEM Por oBJETo a 
cElEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para 
o dESENVolViMENTo do ProJETo “circUiTo NacioNal iroN MaM 
MMa BraSil” EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
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ViGÊNcia: 07/04/2022 a 07/06/2022.
oSc: aSSociaÇÃo BraZil coMBaT MiXEd MarTial arTS, 
cNPJ Nº 11.638.579/0001-39
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c;
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041;
ação: 275075;
Pi: 22EMEN00190
Valor: r$ 551.638,00
daTa da aSSiNaTUra: 05/04/2022.
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 780923
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 01/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/291788
daTa dE raTificaÇÃo: 05/04/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBi-
lidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 01/2022 TEM Por oBJETo a cElEBra-
ÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESENVol-
ViMENTo do ProJETo “circUiTo NacioNal iroN MaM MMa BraSil” Na 
caMPaNHa “ESPorTE É Vida EM SUa iNclUSÃo Social” EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 551.638,00 (QUiNHENToS E ciNQUENTa E UM Mil E SEiScEN-
ToS E TriNTa E oiTo rEaiS).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETário dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 01/2022, nos termos do art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visan-
do firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO BRAZIL COMBAT MIXED MARTIAL 
arTS, cNPJ Nº 11.638.579/0001-39.

Protocolo: 780924

secretaria de estado
de tUrisMo

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 236/GePs/setUr de 05 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/363161;rESolVE: conceder 
5 ½ (cinco meias) diárias à servidora: MarGarETE riBEiro doS SaNToS 
CARVALHO, Matrícula Nº 5960153/1, Gerente de Qualificação dos Serviços 
Turísticos.oBJ: acompanhar a realização o curso de Planejamento de car-
dápio em parceria com o SENar e da sensibilização e visita referente ao 
cadastur.dESTiNo: ananindeua/Pa.PErÍodo: 04 a 08/04/2022. ordENa-
dor:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 781062

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 237/GePs/setUr de 05 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/399700; rESolVE: con-
ceder 180 dias de licença Maternidade à iSaBEla dE SoUZa SENa, 
matrícula nº 54191128/2, ocupante do cargo de assistente de Gestão 
em Turismo, pelo período de 23/03/2022 à 18/09/2022. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 781153

coNtrato
.

coNtrato Nº 14/2022 – setUr
coNTraTada: rBMf coMErcio aTacadiSTa dE ProdUToS aliMENTi-
cioS E SErVicoS EirEli, cNPJ: 06.916.722/0001-77
oBJETo: contratação de serviços gráficos e de acabamento gráfico, seri-
gráficos, para confecção de impressos, banners, faixas, placas em acrílico 
e pvc, camisas, brindes, bolsas e bonés para atender as demandas desta 
secretaria durante um período de 12 meses. (itens do grupo: 05).
Valor ToTal: r$ 347.293,00 (trezentos e quarenta e sete mil, duzentos 
e noventa e três reais).
funcional Programática:
23.695.1498.7658, Pi:2070007658c, ação:, 23.363.1501.7662, 
Pi:1010007662c, ação:, 23.122.1297.8338, Pi:4120008338c, ação:, 
23.695.1498.8379, Pi:2070008379c, ação:, 23.695.1498.8383, 
Pi:2070008383c, ação:, 23.363.1501.8507, Pi:1010008507c, ação:, 
23.695.1498.8790, Pi:2070008790c, ação:, 23.695.1498.8791, 
Pi:2070008791c, ação:, 23.695.1498.8792, Pi:2070008792c, ação:, 
23.695.1498.8793, Pi:2070008793c, ação:, 23.128.1508.8887, 
Pi:4120008887c, ação:
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101000000
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, 
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 781361
coNtrato Nº 12/2022 – setUr
coNTraTada: rEEd EXHiBiTioNS alcaNTara MacHada lTda, 
cNPJ: 02.162.646/0001-09
oBJETo: orientar a contratação de empresa para participação da Secreta-

ria de Estado de Turismo do Pará no evento WTM latin america, a ocorrer 
no Expo center Norte em São Paulo – SP, que será realizado no período de 
05 a 07 de abril de 2022.
ViGÊNcia: 04/04/2022 a 02/06/2022
Valor ToTal: r$ 179.368,24 (cento e setenta e nove mil, trezentos e 
sessenta e oito reais e vinte centavos).
funcional Programática: 690101.23.695.1498.8383
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101000000
Pi: 207EVENWTMl
ação: 232410
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, 
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 781356
coNtrato Nº 13/2022 – setUr
coNTraTada: aQUarEla Grafica lTda, cNPJ: 22.106.270/0001-14
OBJETO: contratação de serviços gráficos e de acabamento gráfico, seri-
gráficos, para confecção de impressos, banners, faixas, placas em acrílico e 
pvc, camisas, brindes, bolsas e bonés para atender as demandas desta se-
cretaria durante um período de 12 meses. (itens do grupo: 01, 02, 03 e 04).
Valor ToTal: r$ 1.293.600,00 (um milhão, duzentos e noventa e três mil 
e seiscentos reais).
funcional Programática:
23.695.1498.7658, Pi:2070007658c, ação:, 23.363.1501.7662, 
Pi:1010007662c, ação:, 23.122.1297.8338, Pi:4120008338c, ação:, 
23.695.1498.8379, Pi:2070008379c, ação:, 23.695.1498.8383, 
Pi:2070008383c, ação:, 23.363.1501.8507, Pi:1010008507c, ação:, 
23.695.1498.8790, Pi:2070008790c, ação:, 23.695.1498.8791, 
Pi:2070008791c, ação:, 23.695.1498.8792, Pi:2070008792c, ação:, 
23.695.1498.8793, Pi:2070008793c, ação:, 23.128.1508.8887, 
Pi:4120008887c, ação:
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101000000
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, 
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 781357

diÁria
.

Portaria Nº 233/GePs/setUr de 04 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/216648; rESolVE: conce-
der 6 e ½ (seis e meia) diárias à servidora MarGarETE riBEiro doS 
SANTOS CARVALHO, Mat. 5960153/1, Gerente de Qualificação dos Servi-
ços Turísticos. OBJ: Acompanhar a realização do curso de panificação, em 
parceria como SENar e da sensibilização e visita referente ao cadastur. 
dESTiNo: Tucuruí/Pa. PErÍodo: 20 a 26/03/2022. ordENador: aNdEr-
SoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 781022
Portaria Nº 232/GePs/setUr de 04 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/386558; rESolVE: conce-
der 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao colaborador eventual JaViToN ro-
BErT coSTa GalVÃo, id: 5211799 SSP/Pa, cPf: 892.209.352-87. oBJ: 
Participar instrutoria do modulo de aPH - atendimento Pré Hospitalar no 
curso condutor de Trilhas e caminhadas. dESTiNo: Marapanim/Pa. PErÍ-
odo:17 a 21/04/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 781035

oUtras MatÉrias
.

editaL de iNcLUsÃo
a Secretaria de Estado de Turismo – SETUr, através da comissão de Sele-
ção, instituída pela PorTaria Nº 078 /GEPS/SETUr dE 17 dE fEVErEiro 
dE 2022, no uso de suas atribuições, torna pública a iNclUSÃo da tabela 
5.6.1 ao Edital de chamamento Público 001/2022, referente ao item:5.6 
da aValiaÇÃo daS ProPoSTaS. o processo de seleção das propostas 
apresentadas pelos municípios será realizado mediante análise da comis-
são de seleção nomeada, dos seguintes itens: apresentação dos documen-
tos necessários para a comprovação e pontuação da tabela 5.6.1;
5.6.1Serão utilizados os critérios citados na tabela abaixo para classifi-
cação das propostas:

 QUesito de aNÁLise PoNtUaÇÃo

1 categoria no qual o município está inserido no Mapa do Turismo Brasileiro

a
B
c
d
E

12
9
6
3
0

2 Realização de estudos e pesquisas de demanda e oferta e/ou perfil do 
turista nas edições anteriores do evento 12

3 divulgação regional, nacional ou internacional
internacional

Nacional
regional

12
9
6

4 Número de edições do evento + 10 anos6 a 10 
anos2 a 5 anos

12
6
3

5 Âmbito do evento
e seus participantes

internacional
Nacional
regional

12
9
6

a comissão de Seleção
Protocolo: 781208
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deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 158/2022/GGP/dPG, de 1º de aBriL de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 054, 
de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nos artigos 1º e 5º 
da resolução cSdP Nº 154, de 14 de março de 2016; considerando o que 
consta nos autos do Processo cSdP Nº 557/2022 (PaE nº 2022/278305); 
considerando que o conselho Superior da defensoria Pública, em sua 235ª 
sessão ordinária, realizada no dia 21 de março de 2022, à unanimidade, 
aprovou o pedido de Horário Especial de Trabalho formulado pela defenso-
ra Pública Bia alBUQUErQUE TiradENTES para cursar atividade de Mes-
trado em direito junto à Universidade federal do Pará; rESolVE:
autorizar a defensora Pública Bia alBUQUErQUE TiradENTES, id. funcional 
nº 5935442, a exercer suas funções em Horário Especial de Trabalho para fre-
quentar as disciplinas do curso de Mestrado junto à Universidade federal do 
Pará, identificadas no Processo CSDP Nº 557/2022, na forma autorizada pelo 
Conselho Superior e conforme calendário apresentado, a fim de que possa 
realizar as atividades funcionais de forma remota nos dias de aula do curso, 
durante o primeiro semestre do ano corrente. Nos casos de completa incom-
patibilidade de horários e de avaliações presenciais no Município de Belém, 
fica a defensora dispensada de suas atividades funcionais.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 781255
Portaria Nº 24/2022/GaB/dPG, de 04 de aBriL de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8°, V, da lei complementar n° 054, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando a PorTaria nº 18/2022/GaB/dPG, 
de 16 de março de 2022, publicada no d.o.E nº 34.897, de 18 de março 
de 2022, a qual instituiu comissão Especial para apoiar o Presidente da 
comissão do V concurso Público para ingresso na carreira de defensor 
Público Substituto do Estado do Pará na aferição da condição de negro, 
quilombola ou indígena, nos termos do §9º e §10, do artigo 2º da resolução 
cSdP nº 260/2018; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/261999; rESolVE:
convocar as integrantes da comissão de que trata a PorTaria nº 18/2022/
GaB/dPG, de 16 de março de 2022, publicada no d.o.E nº 34.897, de 18 
de março de 2022, para estarem presentes no Edifício Sede da defensoria 
Pública do Estado do Pará, localizado na Travessa Padre Prudêncio, nº 154, 
Bairro campina, Belém/Pa, no dia 10 de abril de 2022, às 7h30.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 780956

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 26/2022/GaB/dPG, de 05 de aBriL de 2022.  
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 02/2022/dESiGNaÇÃo/dP/
Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/326337; rESolVE: dESiGNar o defensor Público adriaNo SoUTo 
oliVEira, id. funcional nº 57190983, para ocupar a 3ª defensora Pública 
de defesa da Moradia (NUdEMor), com efeitos a contar de cinco dias úteis 
a partir da data da publicação. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo 
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 781350

.

.

coNtrato
.

coNtrato N.º 017/2022-dPe/Pa
Processo/ProtocoLo Nº. 2022/253380
ModaLidade de LicitaÇÃo: PreGÃo eLetrÔNico Nº. 003/2022-dPe/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa a. SErrÃo BraBo - EPP, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 30.787.582/0001-69.
oBJETo: o objeto da presente contrato é a contratação de empresa espe-
cializada na locação de EMBarcaÇÃo TiPo BalSa, coM forNEciMENTo 
dE TriPUlaÇÃo, SErViÇoS dE liMPEZa, coNSErVaÇÃo, coPEiraGEM 
E aliMENTaÇÃo coM forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES diáriaS (café da 
manhã, almoço, lanche e jantar, com suco),, para atender às demandas 
da defensoria Pública do Estado do Pará, em ação de cidadania por meio 
do Programa Balcão de direitos, para execução do Projeto oeste ii, a ser 
realizada nos Municípios de PorTo dE MoZ, alMEriM, PraiNHa, MoNTE 
alEGrE, cUrUá, alENQUEr, ÓBidoS, oriXiMiNá, TErra SaNTa E faro, 
promovida pela defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do “Pro-
GraMa BalcÃo dE dirEiToS”, e órgãos parceiros, conforme condições e 
exigências constantes no Edital e seus anexos.
daTa aSSiNaTUra: 05/04/2022
Valor GloBal: r$ 600.324,64.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 03.091.1492.8633; 03.091.1492.8730.
fonte de recursos: 0101.
Elemento: 339033.

Plano interno (Pi): 1050008633c; 22EMEN00119.
Gp Pará: 273679; 274615.
ViGÊNcia: o presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada:
aNTÔNio SErrÃo BraBo. cPf n. 645.098.262-49.
ENdErEÇo da EMPrESa: av. Bernardo Sayão, n° 1840, Jurunas, Município 
de Belém/Pa, cEP: 66030-120.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.

Protocolo: 781595
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico srP, JULGaMeNto: MeNor PreÇo GLoBaL.
Número: 006/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2021/1314907-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é o registro de Preços para futura 
contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de Solução 
integrada de Telefonia Virtual iP em Nuvem, com aparelhos, ramais iP (in-
cluindo configuração, treinamento e suporte técnico), softphone e o Plano de 
Telefonia Voip, para atender as demandas da defensoria Pública do Estado do 
Pará, conforme condições e exigências constantes neste Edital e seus anexos.
o licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou 
ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio 
nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, 
mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou 
por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 06/04/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. data 
da abertura: 20/04/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de Brasília). 
responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordenador: JoÃo PaU-
lo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 781214
.

diÁria
.

Portaria 412/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor JaYlSoN PErEira diGEr, ma-
trícula 57234529, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a EQUiPE do 
dEfENSor PÚBlico-GEral, Na aÇÃo dE cidadaNia No cárcErE. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781212
Portaria 407/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lEoNardo caBral JaciNTo, 
matrícula 5890175, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTa-
NHal a SaNTo aNTÔNio do TaUá, período 14/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781207
Portaria 413/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MoNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS, matrícula 5832080, objetivo acoMPaNHar o dEfENSor PÚ-
Blico-GEral Na aÇÃo dE cidadaNia No cárcErE. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
SaNTa iZaBEl do Pará, período 11/03/2022.
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo Gonçalves ledo

Protocolo: 781222
Portaria 417/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, 
matrícula 5925179, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, obje-
tivo rEaliZar TriaGEM, aGENdaMENTo E orGaNiZaÇÃo dE PaSTa dE 
aTENdiMENTo No MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMi-
ra a ViTÓria do XiNGU, período 10/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781239
Portaria 414/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo Soa-
rES dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSo-
ria PÚBlica a, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica E fiScaliZaÇÃo dE 
oBra No NoVo PrÉdio da dEfENSoria dE caSTaNHal. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a caSTaNHal, período 04/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781225
Portaria 416/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, ma-
trícula 5895996-1, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia aGrária. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a PorTEl, período 22/03/2022 a 24/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781233
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Portaria 415/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo Soa-
rES dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 54187789, cargo MoToriS-
Ta, objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica E fiScaliZaÇÃo dE oBra No 
NoVo PrÉdio da dEfENSoria dE caSTaNHal. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caS-
TaNHal, período 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781230
Portaria 411/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores carla laKiSS 
iGNacio, matrícula 54191154, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚ-
Blica a, JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNico aoS adolES-
cENTES cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - cESEM/aNaNiN-
dEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 15/03/2022 e 16/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781199
Portaria 410/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores MarcElo fUrTado PaN-
ToJa, matrícula 5908568, cargo aSSESSor ESPEcial i, NaTalia SaNToS 
raMoa fariaS, matrícula 59638891, cargo aSSESSora dE coMUNica-
ÇÃo, aNa caroliNa loBo corrEa, matrícula 5917422, cargo aSSES-
Sora dE coMUNicaÇÃo, objetivo acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico-
GEral Na aÇÃo dE cidadaNia No cárcErE. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa 
iZaBEl do Pará, período 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781186
Portaria 408/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula 5895996-1, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo aGrário. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de caSTaNHal a MUaNá, período 16/03/2022 a 18/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781166
Portaria 409/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia aGrária. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a BENEVidES, período 21/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781175
Portaria 405/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor clEBEr PaiVa coElHo, matrícula 
57211712, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora PÚBlica aN-
drEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a BENEVidES, período 21/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781134
Portaria 406/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS rEiS, 
matrícula 80845729/4, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento le-
gal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TU-
cUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 07/03/2022 a 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781142
Portaria 404/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor HUGo EdUardo caBral da coS-
Ta, matrícula 95230-1, cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar MaTEriaiS 
dE EXPEdiENTE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BarcarENa a aBaETETUBa, período 08/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781128
Portaria 422/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor roGErio SiQUEira doS 
SaNToS, matrícula 55589169-1, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de SaNTaNa do araGUaia a SaNTa Maria daS BarrEiraS, perío-
do 17/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781252
Portaria 421/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErSoN araÚJo dE ME-
dEiroS, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 28/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781250

Portaria 418/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) á Servidora ciBElE rEGiNa 
araNHa da SilVa, matrícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNiSTraTi-
Vo, objetivo rEaliZar TriaGEM, aGENdaMENTo E orGaNiZaÇÃo dE 
PaSTa dE aTENdiMENTo No MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 16/03/2022, 23/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781243
Portaria 419/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora ciBElE rEGiNa araNHa da 
SilVa, matrícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, objetivo 
aUXiliar dEfENSor PÚBlico aNdErSoN araÚJo dE MEdEiroS. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 28/03/2022.
Suddefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781244
Portaria 420/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, 
matrícula 5925179, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, obje-
tivo rEaliZar TriaGEM, aGENdaMENTo E orGaNiZaÇÃo dE PaSTa dE 
aTENdiMENTo No MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMi-
ra a ViTÓria do XiNGU, período 14/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781246
Portaria 428/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores Maria do 
PErPETUo Socorro XaViEr doS SaNToS , matrícula 5147166/2, car-
go aSSiSTENTE Social, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 
32052151, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aÇÃo dE cidadaNia 
No cárcErE Na colÔNia PENal aGrÍcola dE SaNTa iZaBEl (cPa-
Si). fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 10/03/2022, 
11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781438
Portaria 429/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS rEiS, 
matrícula 80845729/4, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento le-
gal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TU-
cUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 28/03/2022 a 01/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781451
Portaria 430/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, ma-
trícula 5931564, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ a 
BrEU BraNco, período 21/03/2022 a 25/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781464
Portaria 423/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoSÉ roGÉrio rodriGUES 
MENEZES, matrícula 5935435, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS No 
crMV. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 18/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781358
Portaria 424/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (meia), diária(s) aos defensores caio fa-
VEro fErrEira, matrícula 57234658, cargo coordENador, aNNa 
iZaBEl E SilVa SaNToS, matrícula 55589181, aUGUSTo SEiKi KoZU, 
matrícula 55588702/1, EliaNa Socorro SaNToS VaScoNcEloS, ma-
trícula 3084868-1, fErNaNdo alBUQUErQUE dE oliVEira, matrícula 
55588713-1, faBiaNo JoSE diNiZ loPES JUNior, matrícula 80845901, 
fraNciSco NUNES fErNaNdES NETo, matrícula 55589616, NilBErT 
allYSoN alMEida dE MoraES, matrícula 57190969, odUValdo SEr-
Gio dE SoUZa SEaBra, matrícula 57190974, VaNESSa SaNToS aZEVE-
do araUJo, matrícula 57191049, UrSUla diNi MaScarENHaS, matrícula 
57231661-1, objetivo rEaliZar aÇÃo dE cidadaNia No cárcErE Na 
colÔNia PENal aGrÍcola dE SaNTa iZaBEl (cPaSi). fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
SaNTa iZaBEl do Pará, período 10/03/2022, 11/03/2022.
Suddefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781366
Portaria 427/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores lUiZE rUSSo 
raMoS aMoraS, matrícula 5894393, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
dEfENSoria, MiKHail lENoir SoUSa doS SaNToS, matrícula 5930431, 
cargo aSSESSor, Maria liMa doS SaNToS SENa, matrícula 57201133, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, raiMUNdo dE JESUS doS 
SaNToS SoUZa, matrícula 572118891 , cargo PEdaGoGo, objetivo rEa-
liZar aÇÃo dE cidadaNia No cárcErE Na colÔNia PENal aGrÍcola 
dE SaNTa iZaBEl (cPaSi). fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
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cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, 
período 10/03/2022, 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781384
Portaria 426/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor daVidSoN BrENo SoUZa da 
coNSolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E Pa-
TriMoNio, objetivo rEaliZar iNVENTario PaTriMoNial . fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a iGaraPÉ-Miri, período 07/03/2022 a 08/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781381
Portaria 425/2022 - da,28/03/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) aos Servidores daVidSoN BrENo SoUZa 
da coNSolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial 
E PaTriMoNio, aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, matrícula 
54194024, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar diSTriBUiÇÃo E rE-
colHiMENTo dE MoBiliario. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caPiTÃo PoÇo, perío-
do 14/03/2022 a 18/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 781377

.

.

oUtras MatÉrias
.

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 13 – dPe/Pa, de 1º de aBriL de 2022
o defensor Público-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará (dPE/Pa), 
em atenção à revogação administrativa da decisão do conselho Nacional do 
Ministério Público no Procedimento administrativo Eletrônico nº 2022/231442, 
torna sem efeito o Edital nº 11 – dPE/Pa, de 9 de março de 2022.
Torna públicos, ainda, o resultado final nas provas escritas prático-discursivas, 
para todos os candidatos, e a convocação para a avaliação biopsicossocial dos 
candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência e 
para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às 
vagas reservadas aos negros, indígenas e quilombolas, referentes ao concur-
so 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 Nas ProVas escritas PrÁtico-discUrsiVas
1.1 Resultado final nas provas escritas prático-discursivas, na seguinte or-
dem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final 
na questão 1 da P2, nota final na questão 2 da P2, nota final na questão 3 da 
P2, nota final na questão 4 da P2, nota final na questão 5 da P2, nota final na 
peça técnica da P2, nota final na P2, nota final na questão 1 da P3, nota final 
na questão 2 da P3, nota final na questão 3 da P3, nota final na questão 4 da 
P3, nota final na questão 5 da P3, nota final na peça técnica da P3, nota final 
na P3 e nota final nas provas escritas prático-discursivas.
10000079, abrahao Jose Nogueira filho, 7.05, 4.73, 0.10, 7.00, 6.55, 
22.44, 47.87, 7.82, 1.60, 6.08, 9.20, 3.50, 27.02, 55.22, 51.55 / 
10001058, adriano Moda Silva, 6.23, 4.10, 3.50, 9.60, 3.82, 26.65, 53.90, 
5.05, 5.25, 5.60, 9.40, 3.35, 37.83, 66.48, 60.19 / 10000948, ailk de 
Souza Pinheiro, 7.50, 5.15, 4.80, 5.48, 6.83, 13.97, 43.73, 7.30, 0.00, 
6.70, 9.28, 5.38, 30.42, 59.08, 51.41 / 10002752, al Jarreaux dcesares 
Vasconcelos da Silva Barbosa, 5.48, 1.15, 4.55, 9.31, 7.90, 28.83, 57.22, 
5.16, 0.00, 6.35, 7.21, 3.66, 30.43, 52.81, 55.02 / 10001834, aldeny 
carvalho Moura, 0.10, 6.55, 2.90, 8.10, 7.58, 20.95, 46.18, 5.84, 0.00, 
6.95, 8.08, 1.70, 33.38, 55.95, 51.07 / 10002758, alex Goncalves Barreto 
Baptista, 9.05, 8.55, 6.80, 9.06, 6.35, 22.03, 61.84, 8.17, 1.78, 7.53, 
9.33, 3.84, 37.22, 67.87, 64.86 / 10001625, alexandra castro conceicao, 
2.43, 6.65, 4.70, 8.60, 6.58, 15.67, 44.63, 1.98, 2.49, 5.45, 8.68, 4.94, 
16.57, 40.11, 42.37 / 10001895, alison Vaz ferreira, 8.98, 7.10, 1.50, 
8.58, 8.10, 27.92, 62.18, 6.84, 5.79, 4.15, 9.80, 8.45, 30.42, 65.45, 
63.82 / 10003561, alisson costa coutinho, 3.73, 4.55, 2.28, 5.67, 4.50, 
27.58, 48.31, 8.54, 2.25, 6.63, 9.60, 6.74, 32.14, 65.90, 57.11 / 
10002043, amanda rego Martins de Souza, 7.10, 7.95, 1.90, 5.53, 7.38, 
26.14, 56.00, 6.44, 0.50, 7.30, 9.60, 1.97, 36.86, 62.67, 59.34 / 
10004357, amanda Silva farias dias Pereira, 8.13, 5.95, 0.68, 7.86, 6.78, 
27.47, 56.87, 6.43, 4.12, 4.95, 5.33, 4.15, 20.45, 45.43, 51.15 / 
10003239, ana carla lobato Perdigao, 6.00, 5.55, 4.28, 7.64, 7.38, 27.10, 
57.95, 7.06, 6.86, 7.23, 9.75, 4.42, 32.08, 67.40, 62.68 / 10003277, ana 
carolina rodrigues da Silva, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 / 10001700, ana carolina Simao 
fernandes de Miranda, 9.80, 3.68, 3.10, 6.11, 7.38, 31.05, 61.12, 9.75, 
6.00, 3.65, 9.60, 5.31, 35.14, 69.45, 65.29 / 10000462, ana claudia le-
mos Santos, 5.63, 6.91, 5.67, 8.80, 6.40, 21.48, 54.89, 5.25, 0.86, 6.05, 
8.88, 4.32, 37.28, 62.64, 58.77 / 10002591, ana cristina oliveira de Mello, 
7.25, 6.58, 4.80, 8.70, 9.60, 15.61, 52.54, 7.23, 5.13, 6.30, 9.20, 4.75, 
34.53, 67.14, 59.84 / 10001492, ana Karoline Saboia de albuquerque, 
5.18, 7.95, 3.56, 4.30, 8.13, 23.75, 52.87, 9.20, 5.25, 4.03, 9.20, 1.15, 
32.93, 61.76, 57.32 / 10000874, ana laura Baiocchi de Souza Parreira, 
2.75, 4.33, 2.10, 8.48, 8.13, 31.45, 57.24, 7.90, 5.96, 6.35, 9.40, 0.00, 
35.79, 65.40, 61.32 / 10002932, ana laura Bezerra Santos, 6.13, 7.55, 
8.60, 7.10, 7.42, 31.15, 67.95, 7.03, 7.66, 5.28, 9.20, 2.12, 40.59, 71.88, 
69.92 / 10004079, ana luiza Melo leal, 3.50, 6.81, 0.50, 8.28, 2.75, 
33.27, 55.11, 6.24, 6.13, 6.35, 9.20, 5.80, 39.72, 73.44, 64.28 / 

10001597, ana luize de azevedo Santullo Vilella, 7.25, 5.10, 2.80, 9.60, 
6.23, 26.04, 57.02, 2.66, 5.31, 8.18, 8.02, 7.53, 39.58, 71.28, 64.15 / 
10003014, ana Paula alves alcure, 9.00, 8.55, 6.50, 0.88, 4.82, 24.44, 
54.19, 3.38, 7.03, 4.40, 8.95, 5.25, 31.03, 60.04, 57.12 / 10001807, ana 
Paula coimbra Mohr, 9.60, 8.98, 0.90, 8.68, 6.20, 35.50, 69.86, 5.59, 
4.97, 6.95, 8.56, 2.87, 35.45, 64.39, 67.13 / 10001210, Ana Sofia Caval-
cante Pinheiro, 1.25, 7.10, 4.39, 9.00, 7.14, 24.11, 52.99, 6.63, 6.51, 
6.03, 9.75, 2.99, 38.22, 70.13, 61.56 / 10003838, anderson luis lima da 
Silva, 8.13, 4.80, 9.80, 9.03, 6.20, 34.96, 72.92, 7.63, 6.68, 6.60, 9.00, 
2.44, 42.22, 74.57, 73.75 / 10002016, anderson Pereira Martins, 9.60, 
7.90, 1.28, 7.43, 4.58, 25.95, 56.74, 8.46, 7.14, 5.20, 7.75, 4.00, 34.90, 
67.45, 62.10 / 10003491, andre filipe ribeiro Valente, 9.38, 8.15, 3.90, 
8.40, 6.20, 32.60, 68.63, 5.32, 6.59, 6.00, 7.84, 6.50, 35.44, 67.69, 
68.16 / 10001336, andre Henrique Pinto Marques caracas, 6.00, 7.93, 
3.10, 9.75, 7.15, 29.38, 63.31, 2.07, 4.46, 5.88, 9.50, 4.31, 37.98, 64.20, 
63.76 / 10004040, andre luiz Pessoa de Mello filho, 9.18, 5.78, 7.25, 
9.30, 6.40, 34.81, 72.72, 4.75, 8.93, 6.18, 9.40, 5.33, 35.96, 70.55, 
71.64 / 10001062, andre Martins Barros, 1.60, 3.30, 1.66, 7.28, 5.68, 
28.98, 48.50, 6.24, 5.75, 4.68, 6.93, 2.67, 25.93, 52.20, 50.35 / 
10001949, andre Watkins freire, 5.84, 8.38, 3.93, 3.83, 2.87, 17.99, 
42.84, 2.41, 7.50, 3.41, 7.44, 1.06, 24.33, 46.15, 44.50 / 10002512, an-
drea Sodre Goncalves, 3.33, 6.28, 2.60, 5.19, 5.05, 27.74, 50.19, 2.06, 
3.71, 4.11, 8.88, 7.58, 27.07, 53.41, 51.80 / 10001236, andressa caroline 
rodrigues, 2.46, 3.93, 3.40, 3.77, 3.98, 14.35, 31.89, 2.79, 0.00, 8.20, 
9.08, 1.72, 26.23, 48.02, 39.96 / 10003651, angelo Marcelo curbani, 
6.90, 3.23, 3.30, 8.88, 6.00, 24.87, 53.18, 6.04, 0.61, 5.00, 8.01, 1.83, 
30.86, 52.35, 52.77 / 10000329, anna Julia falcao Bastos, 2.55, 7.98, 
0.00, 3.43, 4.85, 24.99, 43.80, 4.14, 5.16, 3.03, 8.00, 2.31, 28.38, 51.02, 
47.41 / 10003982, anna luiza Velloso de Mesquita andrade lemos, 4.21, 
5.35, 3.70, 8.17, 3.39, 19.05, 43.87, 5.38, 1.86, 7.20, 9.56, 0.83, 34.65, 
59.48, 51.68 / 10000531, anne caroline campos Soares, 8.98, 9.80, 2.50, 
9.60, 9.40, 21.35, 61.63, 7.09, 6.71, 5.18, 5.49, 3.77, 31.17, 59.41, 
60.52 / 10002756, armando Jose carneiro, 0.05, 3.25, 1.80, 9.68, 5.80, 
26.92, 47.50, 0.79, 5.51, 4.15, 8.81, 2.67, 39.15, 61.08, 54.29 / 
10000483, arthur Senra Jacob, 9.68, 7.48, 6.60, 9.88, 9.40, 32.78, 75.82, 
6.91, 7.86, 8.45, 10.00, 7.92, 44.78, 85.92, 80.87 / 10001971, arthur 
Vinicius Bezerra Garcia, 1.01, 3.44, 1.61, 8.55, 4.07, 20.23, 38.91, 6.24, 
7.86, 5.20, 9.21, 1.88, 16.08, 46.47, 42.69 / 10003255, artur augusto 
Soares da Paz, 8.00, 7.75, 4.60, 5.85, 7.35, 28.12, 61.67, 8.21, 2.78, 
7.18, 8.08, 3.15, 37.52, 66.92, 64.30 / 10002236, ary Queiroz Vieira Ju-
nior, 8.55, 7.35, 2.44, 9.55, 5.08, 19.30, 52.27, 7.11, 7.50, 5.80, 9.31, 
7.88, 39.13, 76.73, 64.50 / 10002502, aurelio faleiros da Silva Maia, 1.55, 
2.13, 4.70, 7.58, 8.45, 19.30, 43.71, 4.69, 2.11, 5.33, 7.28, 1.10, 26.15, 
46.66, 45.19 / 10002741, Barbara Branco Tabosa, 1.32, 0.86, 0.00, 1.90, 
4.05, 20.07, 28.20, 2.06, 3.81, 4.20, 6.48, 1.34, 18.26, 36.15, 32.18 / 
10000181, Barbara Santiago Pessoa Sinfronio, 2.23, 3.08, 0.50, 6.65, 
6.00, 30.68, 49.14, 6.27, 1.28, 5.46, 9.00, 1.21, 25.50, 48.72, 48.93 / 
10001852, Barbara Schramm Barbosa, 7.18, 6.70, 0.00, 8.88, 5.87, 
23.59, 52.22, 6.63, 0.30, 5.20, 9.60, 1.33, 20.60, 43.66, 47.94 / 
10000191, Barbara Vitorino camelo de freitas, 9.05, 7.35, 6.80, 7.07, 
6.98, 23.12, 60.37, 6.34, 0.18, 7.10, 10.00, 3.31, 43.58, 70.51, 65.44 / 
10003746, Beatriz fernandes deleo, 2.43, 7.61, 3.06, 8.00, 6.54, 25.81, 
53.45, 0.88, 0.00, 5.48, 9.11, 3.50, 36.33, 55.30, 54.38 / 10000033, Be-
tina Schreiner, 8.55, 7.60, 1.78, 6.78, 8.30, 17.41, 50.42, 0.85, 4.34, 
5.85, 9.35, 8.18, 34.19, 62.76, 56.59 / 10000891, Bruna Pinheiro Men-
donca Plutarco, 5.38, 5.05, 1.05, 4.00, 7.93, 21.81, 45.22, 7.03, 1.63, 
8.03, 8.81, 3.82, 25.13, 54.45, 49.84 / 10000544, Bruno de albuquerque 
Bastos, 5.10, 4.20, 2.30, 6.78, 1.17, 15.24, 34.79, 5.19, 3.67, 4.38, 8.27, 
2.55, 28.40, 52.46, 43.63 / 10002489, Bruno Martins Mesquita, 5.04, 
2.65, 2.83, 9.18, 6.08, 20.12, 45.90, 6.17, 7.19, 5.18, 7.13, 3.88, 21.91, 
51.46, 48.68 / 10002208, Bruno Mendonca dias carneiro, 10.00, 5.80, 
0.90, 6.57, 5.13, 27.43, 55.83, 9.21, 5.76, 5.48, 9.00, 3.00, 38.55, 71.00, 
63.42 / 10003791, Bruno Silva costa, 6.43, 6.65, 1.78, 9.68, 4.37, 16.12, 
45.03, 5.45, 5.86, 7.60, 8.46, 6.31, 35.06, 68.74, 56.89 / 10001596, Bru-
no Silva da Silva, 3.50, 4.85, 1.10, 10.00, 5.57, 18.70, 43.72, 7.19, 0.73, 
5.10, 8.49, 3.00, 15.98, 40.49, 42.11 / 10000844, caio Salim Soares cha-
dy, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00 / 10003565, camila frazao aroso Mendes, 5.56, 9.00, 
5.33, 8.90, 6.03, 23.81, 58.63, 0.00, 4.81, 5.58, 8.91, 6.63, 33.73, 59.66, 
59.15 / 10003825, camila Silveira lobo, 5.30, 7.30, 4.58, 8.38, 2.47, 
18.18, 46.21, 3.26, 0.00, 4.65, 8.08, 7.41, 27.13, 50.53, 48.37 / 
10003824, camilla christina de oliveira, 2.93, 5.15, 1.50, 9.88, 8.85, 
28.90, 57.21, 3.37, 8.33, 6.60, 8.60, 1.38, 28.55, 56.83, 57.02 / 
10002706, carina amaral da luz, 8.51, 6.68, 3.30, 8.58, 8.65, 21.67, 
57.39, 6.40, 7.49, 7.95, 8.80, 0.33, 36.03, 67.00, 62.20 / 10004347, car-
la leticia Pereira Nunes, 3.40, 7.35, 0.00, 7.48, 4.73, 15.33, 38.29, 0.00, 
6.19, 6.60, 7.21, 3.17, 34.05, 57.22, 47.76 / 10003269, carla Susane 
rodrigues Miranda, 1.00, 6.15, 4.30, 10.00, 5.77, 26.43, 53.65, 6.84, 
7.09, 5.18, 7.36, 8.73, 34.44, 69.64, 61.65 / 10003505, carlos antonio de 
franca Junior, 5.60, 8.15, 5.10, 5.78, 6.69, 20.91, 52.23, 4.81, 6.15, 4.45, 
9.40, 4.32, 31.30, 60.43, 56.33 / 10001445, carlos cristiano Brito Mene-
guini, 1.13, 3.90, 1.60, 7.00, 5.97, 25.67, 45.27, 5.05, 3.58, 4.78, 8.64, 
1.50, 31.02, 54.57, 49.92 / 10002185, carolina caricio Bernardino de oli-
veira, 10.00, 9.18, 3.30, 7.30, 7.15, 33.37, 70.30, 0.00, 8.53, 3.93, 9.40, 
3.77, 42.20, 67.83, 69.07 / 10000031, carolina cruz costa rodrigues, 
5.80, 8.05, 3.33, 6.11, 7.33, 37.43, 68.05, 0.62, 5.68, 4.58, 9.80, 5.91, 
35.56, 62.15, 65.10 / 10001869, carolina Matias Vecchi, 8.23, 8.80, 2.90, 
9.08, 6.43, 18.35, 53.79, 4.84, 6.55, 6.70, 6.53, 1.18, 35.59, 61.39, 
57.59 / 10001662, caroline Bussoloto de Brum, 7.30, 7.30, 0.35, 4.50, 
5.60, 31.50, 56.55, 5.76, 5.71, 7.15, 9.20, 6.64, 33.62, 68.08, 62.32 / 
10004086, Caroline Rodrigues Serafim, 6.98, 1.85, 2.20, 9.28, 6.43, 
11.77, 38.51, 0.00, 0.36, 6.00, 8.34, 3.49, 33.24, 51.43, 44.97 / 
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10003601, cassandra de cassia da cruz rodrigues, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 / 10004260, 
catarina Eletice Pinho Gomes, 3.10, 7.73, 2.65, 7.80, 6.23, 17.46, 44.97, 
5.64, 1.05, 5.75, 8.93, 3.73, 19.93, 45.03, 45.00 / 10002728, celma 
aguiar da Silva, 4.75, 5.20, 0.00, 8.80, 9.00, 24.89, 52.64, 7.62, 6.10, 
7.98, 6.38, 7.45, 20.25, 55.78, 54.21 / 10003299, cesar augusto Moreira, 
9.40, 6.85, 3.90, 8.48, 7.38, 34.04, 70.05, 4.05, 6.23, 6.28, 9.60, 0.00, 
37.69, 63.85, 66.95 / 10004093, clarissa de cerqueira Pereira, 4.88, 7.13, 
1.71, 10.00, 3.90, 33.23, 60.85, 7.06, 4.43, 6.30, 9.40, 4.45, 23.14, 
54.78, 57.82 / 10002039, claudio Thiago Vieira Matta, 1.43, 4.13, 0.80, 
8.38, 6.58, 14.03, 35.35, 2.06, 4.48, 3.90, 7.88, 5.50, 27.59, 51.41, 
43.38 / 10004015, conceicao Bruna fonseca Brandao costa, 8.55, 4.80, 
6.60, 8.11, 5.80, 18.83, 52.69, 2.46, 5.28, 3.40, 7.63, 2.22, 27.60, 48.59, 
50.64 / 10003471, cristiana de Sousa Vieira, 3.25, 8.20, 7.40, 6.01, 6.03, 
26.83, 57.72, 4.05, 6.16, 6.98, 7.60, 2.30, 31.78, 58.87, 58.30 / 
10002142, cristiano cruz alves, 3.41, 2.30, 0.00, 5.03, 4.85, 9.51, 25.10, 
5.32, 4.56, 5.95, 7.64, 1.08, 29.22, 53.77, 39.44 / 10000326, daiane 
ayumi Kassada, 5.84, 8.05, 1.90, 9.40, 6.93, 21.30, 53.42, 3.46, 7.57, 
4.50, 8.40, 3.92, 32.30, 60.15, 56.79 / 10002436, daniel Batista Mariano, 
3.28, 7.28, 8.40, 7.65, 7.93, 22.87, 57.41, 8.56, 7.38, 6.95, 9.68, 6.50, 
41.53, 80.60, 69.01 / 10003303, daniela Gomes fonseca, 7.88, 4.55, 
4.35, 4.77, 3.23, 19.28, 44.06, 6.04, 9.16, 7.65, 9.48, 7.35, 33.60, 73.28, 
58.67 / 10000153, danielle de freitas lima, 7.28, 9.60, 4.50, 8.76, 7.70, 
10.38, 48.22, 9.11, 0.09, 4.10, 9.44, 5.95, 30.89, 59.58, 53.90 / 
10004064, danyelle do Nascimento rolim Medeiros lopes, 6.63, 8.38, 
0.30, 9.60, 7.10, 22.06, 54.07, 8.32, 7.69, 4.88, 9.28, 9.15, 30.45, 69.77, 
61.92 / 10002861, davi rocha de carvalho, 2.55, 5.35, 4.50, 6.60, 7.90, 
32.36, 59.26, 7.19, 6.68, 6.18, 9.80, 1.97, 39.58, 71.40, 65.33 / 
10002993, davi rocha ferreira, 8.75, 7.28, 2.28, 9.28, 7.50, 19.44, 54.53, 
8.54, 7.94, 4.86, 9.56, 6.00, 35.27, 72.17, 63.35 / 10002798, davi Sarai-
va Noronha, 4.98, 4.30, 1.40, 8.88, 6.35, 33.96, 59.87, 6.04, 6.08, 5.28, 
8.60, 3.96, 39.39, 69.35, 64.61 / 10003674, david alexandre de Santana 
Bezerra, 3.83, 6.20, 2.80, 7.55, 6.23, 23.44, 50.05, 7.30, 0.00, 6.05, 
9.68, 2.98, 26.27, 52.28, 51.17 / 10000289, debora Pereira da costa, 
2.70, 3.15, 1.90, 3.92, 1.89, 19.42, 32.98, 5.73, 2.30, 2.05, 8.20, 6.38, 
18.52, 43.18, 38.08 / 10003220, demetrius ferraz e Silva, 9.38, 5.35, 
5.90, 7.68, 4.50, 25.74, 58.55, 7.19, 2.30, 6.53, 9.60, 8.14, 34.18, 67.94, 
63.25 / 10001835, demitrius Bruno farias Valente, 3.63, 6.08, 0.64, 7.63, 
8.85, 20.88, 47.71, 4.09, 3.00, 7.81, 9.08, 5.32, 39.10, 68.40, 58.06 / 
10002633, denise Brito dos Santos, 4.88, 8.55, 0.00, 7.21, 7.70, 17.66, 
46.00, 5.24, 1.56, 4.50, 8.99, 4.63, 29.24, 54.16, 50.08 / 10003437, de-
nival Barboza liandro, 7.25, 4.40, 0.70, 8.48, 9.20, 22.71, 52.74, 4.25, 
6.18, 4.35, 9.40, 4.63, 37.69, 66.50, 59.62 / 10001063, diego oliveira 
Telles da Silva, 1.95, 4.13, 4.60, 9.18, 7.38, 19.54, 46.78, 9.01, 7.49, 
5.38, 8.88, 7.57, 27.47, 65.80, 56.29 / 10002005, diego ramon omena 
firmino, 1.23, 2.50, 0.30, 6.35, 3.73, 11.98, 26.09, 2.38, 4.23, 1.50, 
7.48, 3.32, 22.92, 41.83, 33.96 / 10000991, dillyane de Sousa ribeiro, 
2.63, 7.93, 6.75, 10.00, 4.22, 23.29, 54.82, 4.12, 1.25, 8.55, 9.68, 3.75, 
37.07, 64.42, 59.62 / 10000538, djane carvalho correa, 4.05, 4.95, 1.78, 
5.45, 1.42, 24.55, 42.20, 5.84, 3.54, 2.30, 7.51, 5.86, 27.50, 52.55, 
47.38 / 10002108, Eder Jeremias alves, 7.53, 6.18, 3.00, 6.55, 4.93, 
17.55, 45.74, 0.00, 3.85, 6.70, 8.60, 5.41, 20.49, 45.05, 45.40 / 
10001920, Elisa alves Barbosa lopes, 6.43, 0.00, 0.00, 1.75, 3.90, 19.67, 
31.75, 4.93, 3.93, 3.51, 5.88, 2.17, 20.46, 40.88, 36.32 / 10003219, 
Emanuel rocha Sousa Severino, 4.85, 7.08, 7.00, 5.43, 7.89, 23.84, 
56.09, 8.61, 2.55, 3.10, 6.81, 4.60, 24.95, 50.62, 53.36 / 10003666, Erich 
abraao Muller costa, 8.18, 8.60, 0.00, 6.38, 6.98, 18.11, 48.25, 2.15, 
2.30, 6.98, 8.28, 3.45, 19.11, 42.27, 45.26 / 10003450, Erika de andrade 
Sadigursky Xavier, 5.80, 5.05, 1.50, 6.70, 8.30, 33.87, 61.22, 6.40, 5.69, 
6.05, 8.76, 1.86, 36.63, 65.39, 63.31 / 10001199, Erika Silveira Guerreiro, 
8.80, 8.38, 1.50, 7.03, 4.50, 26.32, 56.53, 1.17, 1.83, 5.14, 7.33, 0.00, 
32.92, 48.39, 52.46 / 10003102, Eryca rubielly cabral Tolentino, 3.30, 
6.85, 3.50, 4.20, 4.08, 21.92, 43.85, 6.04, 8.73, 7.43, 8.46, 6.34, 25.85, 
62.85, 53.35 / 10002719, Evaldo ferreira acioly filho, 8.55, 6.03, 2.28, 
9.56, 6.90, 26.58, 59.90, 8.13, 5.40, 4.70, 8.44, 6.95, 28.68, 62.30, 
61.10 / 10002627, Evelyn Naiane almeida Santos, 7.00, 6.05, 2.70, 9.60, 
5.88, 17.08, 48.31, 5.30, 6.11, 5.18, 9.08, 6.65, 33.28, 65.60, 56.96 / 
10001493, fabio Marques Viegas, 4.01, 6.28, 0.90, 3.68, 2.83, 20.11, 
37.81, 5.04, 7.11, 6.20, 9.35, 4.25, 27.12, 59.07, 48.44 / 10002954, fa-
bricio cavalcante Guimaraes, 5.74, 1.48, 0.00, 8.25, 6.03, 9.85, 31.35, 
4.62, 0.00, 4.53, 6.48, 4.83, 19.94, 40.40, 35.88 / 10002899, fabricio 
Quaresma de Sousa, 0.33, 4.35, 0.00, 6.63, 3.07, 25.19, 39.57, 3.86, 
4.87, 3.48, 7.88, 5.05, 25.30, 50.44, 45.01 / 10001898, fanuel afonso 
carvalho Goncalves, 9.06, 3.85, 3.10, 8.08, 9.20, 26.73, 60.02, 6.77, 
8.13, 4.60, 7.80, 2.06, 36.39, 65.75, 62.89 / 10001613, felipe Bitencourt 
de araujo, 0.88, 1.40, 0.00, 5.93, 4.14, 9.84, 22.19, 1.66, 4.44, 6.13, 
4.73, 2.38, 18.70, 38.04, 30.12 / 10003120, fellype fagundes Galvao, 
1.20, 4.20, 0.40, 9.00, 5.80, 28.43, 49.03, 6.43, 7.53, 4.28, 8.60, 9.00, 
34.50, 70.34, 59.69 / 10002884, fernanda de Sales Schettini, 7.48, 5.90, 
1.10, 9.40, 6.63, 37.56, 68.07, 1.68, 7.98, 6.25, 9.20, 4.77, 39.11, 68.99, 
68.53 / 10000883, fernanda leontsinis carvalho Branco, 7.38, 3.36, 2.50, 
8.06, 4.25, 10.83, 36.38, 6.84, 2.30, 6.25, 8.71, 0.00, 28.56, 52.66, 
44.52 / 10001976, fernanda oria Prado, 9.25, 8.15, 4.10, 9.80, 6.00, 
31.55, 68.85, 7.38, 8.69, 4.85, 9.60, 7.27, 37.56, 75.35, 72.10 / 
10001858, fernanda Schneider, 5.63, 5.80, 6.00, 7.18, 5.68, 29.23, 
59.52, 6.51, 0.00, 7.73, 8.73, 0.00, 29.29, 52.26, 55.89 / 10000941, fer-
nanda Silva Marciao, 5.43, 5.38, 4.20, 8.90, 8.65, 33.63, 66.19, 7.82, 
5.66, 7.03, 9.20, 6.86, 36.50, 73.07, 69.63 / 10002172, fernando Paulino 
Gomes Soares de Souza, 2.26, 7.18, 3.28, 5.02, 8.40, 23.37, 49.51, 5.05, 
1.91, 8.25, 7.66, 2.91, 32.32, 58.10, 53.81 / 10002168, filipe de Melo 
Brasil, 9.25, 6.00, 7.80, 8.38, 7.27, 33.65, 72.35, 9.80, 7.81, 6.60, 8.83, 
6.35, 37.92, 77.31, 74.83 / 10001356, francisco Gleidisson cunha Xavier, 

9.20, 2.85, 2.20, 8.88, 5.64, 8.65, 37.42, 0.00, 0.00, 5.15, 7.50, 6.50, 
26.00, 45.15, 41.29 / 10001079, franculino Jose da Silva filho, 7.95, 8.20, 
5.00, 9.60, 5.75, 22.36, 58.86, 4.72, 6.43, 7.00, 8.88, 0.00, 33.17, 60.20, 
59.53 / 10001206, frederico da Silva de assis, 3.30, 6.65, 1.05, 5.51, 
5.68, 17.05, 39.24, 7.23, 4.76, 7.53, 8.44, 6.21, 26.20, 60.37, 49.81 / 
10000275, Gabriel azevedo Junqueira, 5.41, 9.40, 7.30, 9.50, 7.70, 21.94, 
61.25, 4.80, 1.52, 7.60, 9.28, 6.06, 43.14, 72.40, 66.83 / 10000016, Ga-
briel Barroso Moreira Negri, 5.88, 2.88, 0.00, 4.22, 5.00, 22.29, 40.27, 
5.19, 2.88, 5.30, 8.38, 6.17, 17.92, 45.84, 43.06 / 10004119, Gabriel 
ferreira camara, 9.40, 6.13, 0.00, 9.10, 6.58, 19.81, 51.02, 5.83, 5.01, 
8.35, 9.60, 4.76, 23.19, 56.74, 53.88 / 10001999, Gabriella de Barros 
afonso ferreira, 7.75, 4.30, 1.75, 9.40, 7.58, 27.65, 58.43, 7.38, 0.00, 
6.93, 9.21, 3.97, 30.27, 57.76, 58.10 / 10001280, George amilcar Sousa 
de Brito, 4.98, 5.45, 0.00, 8.20, 4.57, 14.19, 37.39, 0.00, 2.04, 3.39, 
8.30, 6.92, 21.57, 42.22, 39.81 / 10002155, Gertrudes Maria de andrade 
Benetele, 8.85, 6.85, 0.30, 7.77, 4.30, 27.52, 55.59, 6.44, 3.65, 4.75, 
9.28, 6.15, 24.16, 54.43, 55.01 / 10003248, Giovani liberalesso, 0.38, 
2.89, 0.00, 7.71, 4.28, 9.46, 24.72, 2.25, 3.57, 4.38, 6.25, 2.30, 37.50, 
56.25, 40.49 / 10001578, Glauceliana abaruque de oliveira e Soares Go-
mes, 6.31, 1.78, 0.65, 7.45, 7.35, 34.33, 57.87, 0.03, 7.26, 5.95, 8.24, 
3.75, 30.48, 55.71, 56.79 / 10003080, Glayce Hellen da Silva araujo, 2.85, 
8.58, 1.21, 6.69, 6.98, 17.13, 43.44, 6.51, 2.71, 4.78, 9.31, 7.68, 27.93, 
58.92, 51.18 / 10003496, Helder lima Teixeira, 8.13, 7.33, 4.60, 8.80, 
6.78, 23.38, 59.02, 8.22, 6.43, 6.15, 9.80, 3.07, 40.85, 74.52, 66.77 / 
10002801, Helena rosal Silva, 9.25, 9.05, 1.75, 7.78, 7.67, 39.59, 75.09, 
10.00, 5.81, 6.35, 9.80, 4.05, 40.23, 76.24, 75.67 / 10003234, Heleonora 
cristina Silva Soares, 9.00, 6.85, 4.10, 8.00, 7.53, 31.89, 67.37, 4.75, 
2.76, 6.40, 8.28, 3.98, 33.45, 59.62, 63.50 / 10003308, Heron Pearce 
Malaquias, 8.93, 5.80, 4.28, 8.25, 7.23, 30.17, 64.66, 5.68, 6.08, 4.85, 
8.13, 1.48, 34.33, 60.55, 62.61 / 10000354, Hugo de Melo lobo, 6.00, 
5.58, 4.50, 9.68, 5.17, 12.38, 43.31, 6.40, 6.68, 7.30, 9.56, 6.14, 32.93, 
69.01, 56.16 / 10000689, Hugo Hollanda Soares, 10.00, 6.85, 1.05, 7.50, 
5.88, 30.91, 62.19, 6.43, 5.00, 5.03, 9.60, 4.28, 39.39, 69.73, 65.96 / 
10001582, Hugo Santos Souza, 9.60, 4.30, 8.15, 8.15, 7.70, 33.11, 71.01, 
6.63, 8.21, 7.78, 9.40, 0.00, 42.14, 74.16, 72.59 / 10000375, ibere Gar-
cia Nakashima, 4.13, 8.55, 5.40, 9.30, 7.93, 25.16, 60.47, 3.89, 4.25, 
7.10, 9.80, 4.39, 33.87, 63.30, 61.89 / 10000307, igor Barbosa lima, 
0.13, 6.68, 2.10, 8.68, 4.92, 23.90, 46.41, 4.93, 6.22, 5.63, 8.00, 3.00, 
21.86, 49.64, 48.03 / 10002441, igor cangucu leal, 7.55, 6.65, 4.11, 
2.75, 6.43, 32.31, 59.80, 6.84, 4.21, 6.30, 7.88, 1.82, 39.95, 67.00, 
63.40 / 10003133, igor frota Pita, 9.78, 5.98, 5.10, 9.80, 9.40, 37.24, 
77.30, 6.64, 6.08, 6.80, 9.80, 2.75, 38.10, 70.17, 73.74 / 10000410, igor 
Junior Brun, 5.75, 5.00, 0.00, 8.88, 5.08, 17.77, 42.48, 1.37, 3.27, 7.50, 
9.38, 5.10, 18.80, 45.42, 43.95 / 10003528, irlando Tadeu de Melo filho, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00 / 10000904, isabella lopes Gama, 3.38, 9.18, 1.60, 8.90, 
4.50, 21.83, 49.39, 6.51, 6.53, 7.63, 6.78, 3.73, 26.86, 58.04, 53.72 / 
10004081, isis Stephani Nunes Silva, 1.43, 5.25, 0.00, 6.52, 0.97, 10.34, 
24.51, 2.16, 0.00, 5.50, 7.34, 5.95, 21.36, 42.31, 33.41 / 10003162, isol-
da de Pontes Prado, 7.10, 4.78, 0.10, 9.60, 8.13, 18.36, 48.07, 8.61, 1.48, 
5.43, 8.67, 7.10, 31.61, 62.90, 55.49 / 10000789, israel Severo da Paz 
filho, 2.55, 4.80, 0.00, 6.85, 2.87, 20.67, 37.74, 7.03, 1.66, 5.15, 9.20, 
3.55, 28.40, 54.99, 46.37 / 10002317, ivaldo Meneses Pimenta, 9.13, 
5.30, 0.00, 5.04, 4.39, 21.93, 45.79, 3.90, 0.48, 4.58, 8.21, 2.42, 34.98, 
54.57, 50.18 / 10003605, ivan Machado de Melo, 3.50, 7.55, 4.50, 2.00, 
5.64, 15.97, 39.16, 2.86, 7.33, 7.30, 9.02, 0.00, 17.38, 43.89, 41.53 / 
10001750, Jade lopes Salles, 3.05, 3.70, 2.06, 6.33, 6.20, 24.13, 45.47, 
5.41, 7.89, 6.40, 9.33, 7.67, 22.88, 59.58, 52.53 / 10003886, Jail Jose 
alves Silva Junior, 5.60, 3.35, 2.30, 7.60, 3.67, 32.32, 54.84, 5.84, 4.41, 
5.53, 9.60, 6.15, 26.61, 58.14, 56.49 / 10002632, Jairo Santos da Silva, 
1.13, 1.93, 0.25, 7.28, 5.94, 12.38, 28.91, 4.60, 6.07, 7.48, 7.11, 1.52, 
16.78, 43.56, 36.24 / 10003400, Janna Queiroz oliveira, 4.88, 1.78, 2.40, 
9.88, 8.13, 20.82, 47.89, 6.32, 0.69, 6.23, 9.40, 7.22, 30.17, 60.03, 
53.96 / 10001826, Jefferson Ferreira Coelho, 7.25, 4.10, 0.00, 9.40, 6.78, 
25.91, 53.44, 5.25, 0.00, 7.85, 8.33, 4.83, 20.28, 46.54, 49.99 / 
10001472, Jefferson Lucas de Lima Evangelista, 7.00, 8.15, 2.20, 6.60, 
2.08, 19.31, 45.34, 0.00, 3.57, 6.98, 7.57, 4.08, 29.69, 51.89, 48.62 / 
10004313, Jefth leonardo Vasconcelos cesar, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 / 10002647, 
Jessica alves Melo, 4.98, 7.55, 0.00, 9.60, 5.30, 17.07, 44.50, 3.46, 4.40, 
4.00, 9.20, 7.75, 29.90, 58.71, 51.61 / 10003715, Jessica do Bondespacho 
de amorim, 7.00, 4.30, 3.30, 5.23, 3.16, 21.85, 44.84, 0.00, 0.00, 7.75, 
7.69, 1.63, 30.45, 47.52, 46.18 / 10001837, Jessika Elisea Martins de 
aquino, 6.75, 7.05, 1.40, 9.50, 7.90, 23.90, 56.50, 4.81, 3.81, 6.93, 8.33, 
6.48, 35.48, 65.84, 61.17 / 10001344, Joana aurelio de lima, 7.50, 5.73, 
3.00, 9.80, 7.10, 23.41, 56.54, 6.44, 2.75, 5.80, 9.01, 8.25, 31.74, 63.99, 
60.27 / 10002891, Joao ferreira Neto, 2.63, 7.68, 4.40, 0.00, 6.08, 5.84, 
26.63, 6.83, 8.69, 5.10, 9.80, 3.02, 29.80, 63.24, 44.94 / 10003331, Joao 
Paulo Barbosa de Sousa, 1.03, 3.48, 1.10, 4.61, 3.47, 13.63, 27.32, 0.30, 
3.03, 3.80, 8.00, 0.00, 12.03, 27.16, 27.24 / 10001237, Joao Paulo fortes 
Perina, 8.75, 8.60, 2.00, 5.85, 6.23, 33.33, 64.76, 6.23, 7.98, 7.11, 9.00, 
2.17, 36.26, 68.75, 66.76 / 10002482, Joao Pereira da Silva Junior, 0.30, 
6.35, 3.50, 7.30, 6.07, 30.62, 54.14, 8.71, 7.07, 5.53, 9.68, 4.96, 31.61, 
67.56, 60.85 / 10000663, Joao Pereira lima filho, 0.00, 3.93, 4.78, 8.25, 
3.58, 21.28, 41.82, 6.51, 5.88, 6.33, 8.44, 0.34, 36.12, 63.62, 52.72 / 
10003706, Joao rafael Monteiro rodrigues, 9.18, 8.10, 2.50, 7.10, 6.75, 
28.29, 61.92, 8.02, 6.11, 6.23, 9.60, 3.93, 39.92, 73.81, 67.87 / 
10000763, Joao Victor Nogueira de araujo, 9.16, 2.70, 6.33, 6.83, 6.23, 
25.15, 56.40, 8.32, 7.23, 6.13, 9.00, 4.27, 30.43, 65.38, 60.89 / 
10001055, Jonivaldo de Sousa Sanches, 7.36, 3.28, 0.00, 6.95, 3.61, 
17.97, 39.17, 4.18, 4.20, 6.18, 8.08, 4.39, 34.02, 61.05, 50.11 / 
10002064, Jose de Sousa lima filho, 3.93, 8.35, 2.30, 6.75, 7.38, 23.76, 
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52.47, 4.02, 4.11, 5.83, 9.40, 1.60, 34.17, 59.13, 55.80 / 10001652, Jose 
felix de lima Santos filho, 0.00, 3.53, 0.00, 6.13, 6.33, 15.16, 31.15, 
0.38, 0.00, 4.75, 4.25, 3.10, 25.51, 37.99, 34.57 / 10003727, Jose luis 
Simoes Maroja filho, 9.38, 7.98, 3.65, 9.38, 6.63, 17.54, 54.56, 8.22, 
7.66, 5.73, 7.97, 5.80, 36.81, 72.19, 63.38 / 10003500, Jose ricardo Mo-
raes da Silva, 6.43, 4.15, 2.60, 6.13, 4.80, 16.16, 40.27, 2.20, 6.08, 7.95, 
8.20, 2.63, 36.96, 64.02, 52.15 / 10000626, Jose Sebastiao Moraes das 
chagas filho, 7.25, 7.55, 6.30, 9.80, 6.43, 18.88, 56.21, 8.21, 5.17, 5.60, 
9.36, 6.63, 18.70, 53.67, 54.94 / 10002820, Josias ferreira Botelho, 4.31, 
6.65, 0.85, 7.78, 2.40, 25.28, 47.27, 0.05, 7.89, 6.93, 7.97, 5.65, 20.00, 
48.49, 47.88 / 10003894, Julia Gracielle rezende de Sousa, 4.78, 3.70, 
4.20, 6.00, 6.78, 28.89, 54.35, 5.04, 3.22, 7.10, 8.53, 7.23, 36.00, 67.12, 
60.74 / 10002622, Julio luiz de Medeiros alves lima Kuhlmann, 9.38, 
8.98, 1.80, 9.60, 8.30, 32.36, 70.42, 8.88, 6.00, 6.13, 7.69, 2.40, 36.28, 
67.38, 68.90 / 10000341, Junielson Silva araujo, 0.00, 6.36, 0.80, 5.18, 
4.20, 24.70, 41.24, 5.95, 6.75, 6.73, 8.66, 7.05, 29.45, 64.59, 52.92 / 
10001440, Karina fonseca Kalil, 2.49, 6.50, 0.00, 8.89, 3.39, 16.95, 
38.22, 2.16, 0.00, 4.73, 8.55, 2.61, 24.18, 42.23, 40.23 / 10002083, Ka-
rina Maria da Silva, 1.45, 4.28, 0.75, 6.75, 7.39, 10.90, 31.52, 3.46, 7.18, 
6.48, 9.33, 3.80, 30.43, 60.68, 46.10 / 10001156, Kathlen caroline alves 
de lima, 6.06, 6.70, 1.50, 7.40, 3.93, 18.31, 43.90, 5.51, 4.13, 3.43, 
8.20, 2.92, 29.31, 53.50, 48.70 / 10001908, Katyuscia Kelly Pereira de 
Sousa feitoza, 6.00, 4.30, 6.15, 7.47, 3.07, 12.34, 39.33, 6.05, 3.35, 
6.45, 7.81, 2.92, 24.07, 50.65, 44.99 / 10000533, laiana Santana ribeiro, 
8.30, 7.00, 0.65, 9.60, 7.53, 23.66, 56.74, 6.12, 2.80, 5.10, 8.08, 1.36, 
43.27, 66.73, 61.74 / 10001461, lais andrade Santos, 3.38, 5.55, 3.50, 
7.90, 7.18, 25.13, 52.64, 7.62, 4.96, 6.65, 8.88, 1.61, 26.69, 56.41, 
54.53 / 10000923, lais Nobrega aires campelo, 7.68, 4.75, 4.28, 9.80, 
8.30, 27.31, 62.12, 7.82, 6.11, 6.30, 7.33, 7.77, 29.44, 64.77, 63.45 / 
10000129, lara Espolaor Veronese, 9.60, 7.55, 1.10, 7.90, 7.90, 25.59, 
59.64, 6.05, 8.49, 7.90, 9.40, 2.45, 33.09, 67.38, 63.51 / 10000331, la-
rissa cristina dias Moreira da fonseca, 4.16, 8.05, 0.30, 6.01, 5.17, 13.61, 
37.30, 8.29, 5.28, 5.48, 8.40, 2.72, 30.33, 60.50, 48.90 / 10000152, la-
rissa cristina Silva Justino, 2.30, 4.20, 0.00, 8.50, 3.98, 22.91, 41.89, 
6.52, 3.07, 6.08, 8.48, 1.55, 36.28, 61.98, 51.94 / 10000467, larisse 
campelo Messias, 8.43, 7.80, 4.10, 9.60, 7.73, 24.98, 62.64, 8.41, 5.84, 
7.58, 8.20, 6.22, 36.92, 73.17, 67.91 / 10000109, laura dos Santos cella-
rius, 1.78, 7.53, 0.65, 7.30, 3.70, 20.32, 41.28, 0.50, 0.00, 6.45, 7.89, 
3.67, 22.90, 41.41, 41.35 / 10001670, laura Virginia Morais de oliveira, 
8.23, 4.53, 2.25, 9.10, 6.40, 25.65, 56.16, 8.52, 7.10, 6.33, 8.60, 6.50, 
30.78, 67.83, 62.00 / 10001882, lauro Simoes de castro Bisnetto, 9.60, 
6.30, 4.00, 6.56, 5.00, 34.11, 65.57, 4.80, 3.44, 4.13, 6.80, 4.32, 42.69, 
66.18, 65.88 / 10002366, leandro da conceicao Benicio, 2.35, 7.90, 0.65, 
8.40, 5.87, 22.68, 47.85, 6.51, 8.73, 7.25, 9.00, 4.65, 37.52, 73.66, 
60.76 / 10003768, leandro Medeiros Galvao, 0.50, 3.70, 2.35, 5.69, 3.07, 
13.17, 28.48, 1.10, 3.69, 4.08, 8.51, 0.00, 19.77, 37.15, 32.82 / 
10001179, leonardo Borges Martins, 3.26, 5.35, 0.00, 10.00, 1.84, 28.82, 
49.27, 2.80, 0.50, 6.03, 10.00, 7.45, 43.55, 70.33, 59.80 / 10000940, 
leonardo Graciliano da cruz Marques, 0.00, 8.55, 0.00, 5.90, 3.25, 16.30, 
34.00, 7.30, 4.50, 4.64, 9.08, 3.65, 19.61, 48.78, 41.39 / 10000235, le-
onardo ramos de Souza, 6.75, 4.43, 1.60, 8.40, 5.10, 17.25, 43.53, 6.49, 
0.00, 5.15, 8.61, 1.50, 35.58, 57.33, 50.43 / 10001101, leticia camara 
Machado, 5.55, 8.23, 3.10, 6.65, 1.77, 34.00, 59.30, 4.24, 5.18, 6.53, 
8.80, 0.42, 37.39, 62.56, 60.93 / 10002488, leticia farah, 2.90, 6.70, 
4.20, 8.60, 2.97, 27.71, 53.08, 0.00, 0.50, 7.30, 9.20, 6.33, 34.64, 57.97, 
55.53 / 10000413, leticia Maria ferreira Barata, 0.00, 1.80, 0.00, 9.08, 
3.38, 17.46, 31.72, 0.50, 5.04, 5.83, 9.75, 2.00, 24.16, 47.28, 39.50 / 
10001326, loize Germana Miranda Goncalves, 4.75, 7.35, 0.60, 8.17, 
6.40, 29.38, 56.65, 1.68, 5.64, 4.65, 8.20, 5.08, 30.64, 55.89, 56.27 / 
10002572, lorena costa Silva, 1.53, 8.58, 0.85, 5.63, 7.10, 27.73, 51.42, 
1.79, 7.19, 6.33, 9.56, 3.49, 35.67, 64.03, 57.73 / 10003479, lorena 
Magalhaes Navarro, 4.08, 3.70, 0.00, 8.40, 8.13, 17.98, 42.29, 8.75, 3.39, 
6.75, 8.48, 0.00, 25.96, 53.33, 47.81 / 10000943, louizi Souza Barros de 
oliveira, 5.48, 7.50, 0.30, 3.18, 7.47, 28.39, 52.32, 2.36, 3.16, 6.08, 
8.88, 2.97, 32.31, 55.76, 54.04 / 10002715, luana Garcia lima, 7.93, 
5.63, 2.75, 9.10, 5.50, 40.99, 71.90, 6.55, 1.48, 5.64, 8.00, 5.20, 36.14, 
63.01, 67.46 / 10001366, lucas arruda Hezel, 0.85, 1.85, 7.20, 6.45, 
6.17, 23.59, 46.11, 0.38, 0.10, 4.88, 9.48, 3.17, 41.07, 59.08, 52.60 / 
10002742, lucas oliveira da costa Moreira, 10.00, 8.13, 5.50, 8.98, 8.30, 
28.52, 69.43, 6.40, 7.63, 6.93, 9.80, 4.41, 44.31, 79.48, 74.46 / 
10000393, lucas rafael de alencar Mota Silva, 7.38, 7.18, 1.90, 9.05, 
9.60, 31.65, 66.76, 2.74, 7.29, 8.30, 9.28, 5.23, 35.62, 68.46, 67.61 / 
10001399, lucas Tembra lima, 7.60, 6.05, 2.90, 5.35, 6.52, 32.24, 60.66, 
4.65, 6.74, 7.45, 8.43, 9.20, 33.38, 69.85, 65.26 / 10002729, lucivaldo 
cohen Borges, 8.00, 8.35, 3.10, 7.35, 4.84, 21.08, 52.72, 7.13, 8.53, 
6.00, 8.81, 0.00, 26.76, 57.23, 54.98 / 10001244, luis fellipe dos Santos 
Pereira, 4.13, 4.53, 7.60, 0.55, 3.75, 19.14, 39.70, 4.43, 0.02, 2.33, 9.31, 
6.61, 13.96, 36.66, 38.18 / 10000085, luis Paulo rocha cardoso, 7.19, 
4.93, 3.00, 5.41, 7.75, 24.89, 53.17, 6.81, 2.79, 8.73, 8.88, 4.63, 35.96, 
67.80, 60.49 / 10002605, luisa Martins de lana Nunes, 7.68, 4.30, 1.80, 
8.18, 9.20, 28.53, 59.69, 4.26, 5.09, 6.75, 9.75, 4.67, 40.57, 71.09, 
65.39 / 10003313, luiz Paulo de Sousa leao fadel, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 / 10003658, 
luiz Paulo Silva lobato de Menezes, 4.00, 7.10, 3.60, 7.75, 2.92, 22.87, 
48.24, 7.67, 3.18, 7.68, 8.68, 6.62, 25.48, 59.31, 53.78 / 10003077, Ma-
gali da Silva Medeiros, 10.00, 5.20, 2.30, 6.80, 9.05, 33.23, 66.58, 7.63, 
4.38, 4.78, 9.60, 2.35, 29.36, 58.10, 62.34 / 10003040, Magno Vinicius 
Pena lopes, 7.25, 9.60, 1.80, 9.88, 3.47, 19.41, 51.41, 6.84, 4.85, 6.18, 
8.46, 6.33, 27.74, 60.40, 55.91 / 10003319, Maira de luca leal, 4.71, 
4.30, 0.00, 8.00, 5.94, 24.20, 47.15, 3.67, 4.66, 5.93, 7.88, 0.00, 35.91, 
58.05, 52.60 / 10003663, Manoel Jandir de almeida Junior, 4.38, 7.55, 
0.00, 3.61, 3.38, 7.35, 26.27, 5.05, 1.40, 3.39, 8.88, 3.53, 26.19, 48.44, 

37.36 / 10000676, Manoella Negrao de Guimaraes Nascimento, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 
/ 10001686, Marcela Henrique laranja, 6.88, 9.00, 7.50, 9.38, 6.20, 
21.06, 60.02, 1.68, 6.46, 4.93, 9.55, 8.08, 35.28, 65.98, 63.00 / 
10000792, Marcelo araujo de albuquerque Jasse, 7.60, 4.18, 0.00, 6.35, 
4.10, 18.71, 40.94, 0.48, 4.09, 4.55, 6.18, 3.10, 22.16, 40.56, 40.75 / 
10002874, Marcelo augusto Santos Nogueira, 8.98, 8.55, 4.90, 9.00, 6.60, 
32.58, 70.61, 0.00, 3.18, 4.68, 8.88, 6.47, 38.67, 61.88, 66.25 / 
10003123, Marcelo Sassi dos Santos, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 / 10004232, Marcus 
Vinicius Kruger Becker, 9.40, 8.58, 2.30, 8.40, 4.07, 26.15, 58.90, 2.87, 
7.23, 6.73, 9.08, 4.65, 38.70, 69.26, 64.08 / 10000835, Maria aparecida 
Bezerra cruz, 3.30, 8.55, 1.30, 8.90, 9.60, 30.90, 62.55, 0.00, 8.13, 5.43, 
9.40, 7.90, 22.94, 53.80, 58.18 / 10000492, Maria carolina amaral cor-
deiro, 6.50, 4.93, 9.80, 8.80, 8.13, 24.40, 62.56, 7.82, 6.47, 5.03, 8.13, 
6.27, 42.67, 76.39, 69.48 / 10002574, Maria clara Hage Pereira, 4.25, 
6.85, 7.78, 9.80, 9.00, 32.64, 70.32, 5.03, 6.88, 6.30, 9.80, 8.96, 41.00, 
77.97, 74.15 / 10002902, Maria Maynart Siqueira Sobral de carvalho, 
6.36, 5.90, 0.20, 9.20, 5.67, 33.37, 60.70, 7.92, 0.09, 3.48, 8.00, 2.42, 
34.21, 56.12, 58.41 / 10003885, Mariana Balby Mendonca Santos, 7.88, 
4.93, 2.30, 10.00, 6.98, 20.59, 52.68, 8.22, 1.05, 6.60, 9.60, 8.21, 38.07, 
71.75, 62.22 / 10001125, Mariana Belchior ribeiro freire, 5.88, 5.15, 
4.40, 9.18, 9.05, 25.03, 58.69, 4.46, 4.21, 5.10, 9.40, 7.47, 34.86, 65.50, 
62.10 / 10000693, Mariana Gurgel Medeiros, 8.13, 6.23, 5.10, 9.10, 7.38, 
29.59, 65.53, 9.80, 5.29, 8.30, 10.00, 9.05, 43.83, 86.27, 75.90 / 
10003955, Mariana osterne leite de Moura, 3.85, 8.15, 2.90, 9.25, 4.10, 
19.13, 47.38, 2.33, 6.27, 6.03, 7.08, 7.06, 32.91, 61.68, 54.53 / 
10002421, Mariani Policarpo Neves, 7.93, 7.95, 1.90, 9.20, 7.00, 25.90, 
59.88, 3.84, 6.93, 6.15, 7.88, 0.00, 34.49, 59.29, 59.59 / 10000848, Ma-
rilia de Novaes Marques, 8.75, 4.75, 5.05, 9.00, 6.00, 31.48, 65.03, 8.81, 
6.76, 7.43, 8.80, 2.67, 42.07, 76.54, 70.79 / 10001992, Marilia ribeiro 
Sousa, 2.49, 5.50, 2.50, 9.66, 5.52, 15.47, 41.14, 7.23, 4.95, 3.77, 5.25, 
1.43, 27.53, 50.16, 45.65 / 10002900, Marina Bezerra costa, 3.10, 7.28, 
1.90, 8.80, 5.33, 19.42, 45.83, 6.63, 8.73, 4.00, 8.73, 7.18, 31.85, 67.12, 
56.48 / 10002239, Mario Henrique oliveira Seabra, 3.95, 3.93, 0.10, 5.65, 
5.08, 24.80, 43.51, 4.94, 8.33, 4.70, 8.68, 3.28, 30.48, 60.41, 51.96 / 
10001119, Mateus dantas de carvalho, 1.77, 6.90, 2.75, 7.97, 6.15, 
25.02, 50.56, 5.84, 0.00, 5.20, 8.42, 3.01, 23.40, 45.87, 48.22 / 
10002991, Matheus dias oliveira, 6.53, 5.81, 5.67, 6.24, 5.50, 17.36, 
47.11, 7.38, 7.98, 4.65, 9.38, 0.00, 27.40, 56.79, 51.95 / 10003660, Ma-
theus Gomes camacho, 6.36, 6.10, 2.10, 9.28, 6.78, 20.09, 50.71, 9.44, 
2.95, 4.88, 8.88, 5.62, 39.20, 70.97, 60.84 / 10003454, Maximiano Teno-
rio de albuquerque Neto, 5.25, 3.23, 0.00, 9.30, 3.27, 26.30, 47.35, 6.59, 
0.68, 6.15, 9.13, 6.13, 34.41, 63.09, 55.22 / 10000972, Melina lopes 
Santos, 3.38, 6.60, 3.50, 8.05, 7.42, 26.86, 55.81, 6.04, 0.00, 4.63, 8.08, 
2.42, 24.63, 45.80, 50.81 / 10003175, Michele franke, 3.18, 8.10, 4.10, 
9.80, 8.57, 20.77, 54.52, 3.23, 0.38, 4.78, 9.68, 8.05, 38.76, 64.88, 
59.70 / 10002713, Miguel Eduardo de azevedo Martins filho, 10.00, 5.80, 
0.00, 9.60, 5.83, 31.13, 62.36, 9.13, 4.61, 8.35, 7.33, 1.50, 38.64, 69.56, 
65.96 / 10000288, Mike douglas Muniz chagas, 5.61, 1.90, 0.60, 5.95, 
0.97, 25.22, 40.25, 2.66, 0.00, 2.73, 6.40, 0.58, 29.58, 41.95, 41.10 / 
10002007, Mila Barreto do couto, 0.80, 7.93, 1.80, 7.55, 9.60, 23.57, 
51.25, 8.30, 0.38, 5.88, 9.59, 6.42, 38.07, 68.64, 59.95 / 10002061, Mi-
rella albuquerque diniz, 5.18, 5.55, 3.00, 8.60, 4.29, 29.14, 55.76, 3.37, 
4.25, 6.70, 8.01, 4.00, 27.77, 54.10, 54.93 / 10002950, Mislene lima da 
costa Queiroz, 1.60, 6.43, 3.75, 8.90, 3.70, 17.92, 42.30, 6.49, 4.41, 
5.25, 7.96, 1.00, 22.65, 47.76, 45.03 / 10001363, Mithya Balbina carlos 
Pereira de oliveira, 4.84, 2.63, 1.68, 8.38, 5.08, 28.28, 50.89, 7.21, 0.63, 
4.63, 9.08, 0.00, 31.06, 52.61, 51.75 / 10003786, Monique azevedo Bas-
tos de oliveira, 8.78, 6.00, 4.00, 8.50, 8.65, 26.20, 62.13, 7.22, 7.61, 
6.55, 8.40, 1.86, 36.46, 68.10, 65.12 / 10002960, Mozart Victor ramos 
Silveira, 7.60, 7.95, 3.40, 8.25, 2.23, 26.41, 55.84, 8.71, 4.33, 5.48, 7.13, 
3.17, 28.99, 57.81, 56.83 / 10001848, Nathalia carolina Pelosi camara 
Jaimovich, 7.88, 6.73, 6.30, 9.80, 7.55, 21.44, 59.70, 4.00, 0.00, 5.68, 
7.28, 0.00, 39.94, 56.90, 58.30 / 10000407, Nathalie Silva Martins, 3.81, 
9.80, 5.21, 5.80, 5.92, 28.17, 58.71, 6.55, 0.38, 5.83, 9.20, 3.80, 35.79, 
61.55, 60.13 / 10003616, Neyilton da costa oliveira, 3.10, 3.93, 4.80, 
9.00, 4.33, 29.63, 54.79, 6.07, 5.88, 6.15, 8.21, 1.32, 32.36, 59.99, 
57.39 / 10001671, Nina Miguez e Marinho, 5.43, 5.60, 7.50, 3.28, 9.40, 
15.71, 46.92, 4.84, 0.09, 5.43, 9.60, 5.92, 26.07, 51.95, 49.44 / 
10001211, olivia albino de alencar, 9.38, 7.93, 1.21, 7.36, 6.75, 26.86, 
59.49, 0.00, 6.43, 6.68, 6.85, 6.42, 41.92, 68.30, 63.90 / 10000045, Pa-
mela andara lemos Barreira, 3.73, 8.15, 0.00, 6.75, 5.88, 25.70, 50.21, 
8.22, 5.00, 4.25, 7.69, 2.68, 23.99, 51.83, 51.02 / 10002308, Paula ro-
berta lopes Nogueira, 7.88, 4.73, 1.40, 9.80, 9.40, 28.11, 61.32, 8.02, 
0.98, 5.23, 9.20, 1.82, 33.14, 58.39, 59.86 / 10000448, Paulo da Silva, 
2.80, 4.80, 2.30, 7.97, 3.58, 25.00, 46.45, 2.34, 5.64, 5.33, 8.53, 5.15, 
28.86, 55.85, 51.15 / 10003426, Paulo Vitor rodrigues Bezerra, 2.55, 
4.73, 1.30, 8.40, 4.10, 16.48, 37.56, 8.61, 8.26, 6.28, 9.20, 8.30, 40.23, 
80.88, 59.22 / 10001690, Pedro felipe Santos camejo, 9.80, 4.10, 1.25, 
8.98, 4.02, 16.19, 44.34, 9.25, 7.23, 3.31, 9.28, 1.00, 26.40, 56.47, 
50.41 / 10003169, Pedro Henrique Gomes de Souza, 3.73, 6.65, 0.40, 
7.75, 0.74, 16.80, 36.07, 1.33, 0.00, 4.20, 9.33, 4.29, 19.36, 38.51, 
37.29 / 10004392, Pedro Henrique rosica oliveira, 1.25, 6.31, 2.56, 7.50, 
7.47, 23.31, 48.40, 6.51, 0.00, 8.00, 7.58, 5.68, 47.32, 75.09, 61.75 / 
10003149, Pedro Junior dos Prazeres da Trindade, 3.30, 5.20, 3.18, 0.20, 
3.70, 11.82, 27.40, 0.00, 4.50, 6.40, 6.00, 4.17, 27.59, 48.66, 38.03 / 
10002477, Pedro Smith do amaral Neto, 8.27, 2.05, 0.00, 5.64, 3.93, 
17.88, 37.77, 6.34, 2.38, 6.75, 8.35, 1.65, 28.12, 53.59, 45.68 / 
10001084, Pedro Vitor ferreira de almeida, 9.60, 4.00, 0.20, 8.80, 3.38, 
10.20, 36.18, 8.32, 6.83, 6.93, 8.41, 1.90, 28.79, 61.18, 48.68 / 
10003461, Phelipe americo Magron, 8.55, 2.95, 5.75, 10.00, 6.27, 17.26, 
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50.78, 8.67, 2.66, 6.90, 9.48, 4.33, 30.81, 62.85, 56.82 / 10004127, Pris-
cila oliveira inacio, 3.73, 3.08, 0.10, 8.70, 6.35, 27.24, 49.20, 6.84, 0.00, 
2.93, 7.40, 0.00, 26.00, 43.17, 46.19 / 10000014, rachel Maynard Salga-
do Petruzzella, 9.18, 9.80, 1.10, 4.50, 9.05, 32.44, 66.07, 7.43, 5.53, 
5.43, 9.40, 3.90, 36.86, 68.55, 67.31 / 10003646, rafael de Jesus rocha, 
8.75, 8.43, 8.40, 9.10, 6.43, 23.66, 64.77, 6.84, 8.21, 5.55, 7.68, 10.00, 
42.88, 81.16, 72.97 / 10004178, rafael Werneck coelho, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 / 
10001292, rafaela aparecida de almeida cabido, 1.98, 5.90, 0.44, 3.86, 
4.06, 18.45, 34.69, 2.07, 3.49, 3.94, 9.13, 5.67, 20.42, 44.72, 39.71 / 
10000281, rafaela Heidenreich Bucci, 1.20, 6.38, 3.80, 8.78, 6.91, 21.93, 
49.00, 2.41, 5.58, 4.88, 7.53, 0.30, 38.96, 59.66, 54.33 / 10002296, ra-
faela Martins Prazeres, 3.48, 7.68, 0.00, 5.26, 4.77, 16.68, 37.87, 6.43, 
0.00, 6.10, 9.80, 6.90, 27.08, 56.31, 47.09 / 10002532, rafaela ribeiro 
Mitre, 6.63, 4.28, 3.40, 9.10, 8.85, 28.06, 60.32, 8.02, 3.78, 5.93, 9.68, 
6.17, 26.33, 59.91, 60.12 / 10001425, raimundo fabio da Silva, 4.10, 
3.10, 0.80, 8.80, 6.93, 30.76, 54.49, 6.03, 7.93, 6.63, 7.13, 3.06, 26.07, 
56.85, 55.67 / 10002518, raissa avila Monteiro, 2.13, 2.38, 2.20, 8.68, 
6.18, 12.14, 33.71, 6.09, 7.93, 5.75, 7.60, 2.92, 21.61, 51.90, 42.81 / 
10002207, raissa Vianna leitao, 9.60, 6.45, 0.00, 5.50, 8.65, 30.95, 
61.15, 4.72, 2.02, 6.53, 8.88, 2.32, 25.11, 49.58, 55.37 / 10002161, ra-
mon lisboa Mesquita, 10.00, 2.00, 0.15, 8.00, 6.78, 23.55, 50.48, 7.09, 
1.58, 5.25, 8.00, 4.82, 27.77, 54.51, 52.50 / 10000098, raphael Goncal-
ves azevedo Motta, 7.21, 7.55, 0.45, 8.30, 5.08, 28.34, 56.93, 6.11, 4.08, 
4.70, 7.04, 5.50, 32.10, 59.53, 58.23 / 10000661, raquel Melina rego 
Sousa, 8.13, 8.00, 1.17, 9.80, 3.67, 16.85, 47.62, 8.77, 8.73, 7.18, 9.40, 
5.42, 29.28, 68.78, 58.20 / 10002565, raynan Paulo aparecido Silva de 
almeida, 2.13, 5.60, 1.50, 7.10, 6.42, 17.34, 40.09, 5.34, 6.77, 6.58, 
7.68, 2.42, 20.14, 48.93, 44.51 / 10002696, rayssa cristina Santiago dos 
Santos, 9.20, 4.40, 1.70, 8.15, 9.20, 26.86, 59.51, 8.21, 5.88, 3.60, 8.48, 
0.48, 25.48, 52.13, 55.82 / 10001080, rebeka Terra Nova ramos, 7.48, 
7.08, 1.88, 7.48, 5.60, 18.49, 48.01, 6.32, 5.49, 6.23, 6.96, 3.30, 32.57, 
60.87, 54.44 / 10002298, renan Nobrega de Queiroz, 7.93, 4.48, 2.50, 
6.25, 6.38, 30.26, 57.80, 4.12, 0.00, 6.10, 8.03, 4.42, 29.50, 52.17, 
54.99 / 10000177, renata de cassia Brito figueiredo, 0.00, 6.73, 3.83, 
7.43, 3.33, 10.25, 31.57, 2.91, 0.25, 3.00, 7.63, 1.65, 26.25, 41.69, 
36.63 / 10002030, renata ferreira da Silva, 6.70, 3.65, 7.60, 9.28, 5.63, 
29.62, 62.48, 7.17, 7.26, 5.90, 9.08, 8.73, 29.08, 67.22, 64.85 / 
10000715, renato duarte Bezerra, 7.88, 7.15, 5.90, 7.68, 6.90, 30.49, 
66.00, 3.66, 1.52, 7.70, 8.21, 6.08, 36.75, 63.92, 64.96 / 10003337, ri-
cardo Henrique oliveira Pestana, 6.80, 5.35, 0.83, 9.08, 5.88, 7.15, 35.09, 
7.31, 4.89, 5.53, 9.48, 5.98, 27.44, 60.63, 47.86 / 10001272, richardson 
Matheus de Sousa Gomes, 7.59, 8.00, 0.25, 8.70, 5.92, 11.81, 42.27, 
4.72, 5.68, 2.69, 7.57, 5.25, 35.44, 61.35, 51.81 / 10000499, rick leal 
frazao, 4.75, 2.85, 4.90, 8.60, 6.67, 25.22, 52.99, 6.51, 3.50, 7.75, 8.00, 
7.51, 34.13, 67.40, 60.20 / 10000669, rodrigo fernandes Moraes luz, 
5.28, 5.05, 8.50, 8.65, 7.58, 13.68, 48.74, 4.17, 0.00, 3.85, 8.93, 4.05, 
20.98, 41.98, 45.36 / 10000388, rodrigo leao lima, 1.25, 6.68, 4.50, 
9.80, 5.88, 28.51, 56.62, 9.80, 5.44, 4.35, 8.53, 3.51, 26.54, 58.17, 
57.40 / 10004385, rodrigo Marques Pontes, 3.95, 6.30, 8.30, 8.58, 7.00, 
25.06, 59.19, 0.00, 1.33, 6.13, 8.60, 0.29, 31.90, 48.25, 53.72 / 
10000886, rodrigo Zeidan Braga, 6.19, 3.45, 3.25, 9.50, 5.28, 36.09, 
63.76, 3.96, 6.25, 5.58, 8.22, 3.65, 37.17, 64.83, 64.30 / 10003017, ro-
gerio Marcos Milhomem Silva, 0.65, 5.65, 0.50, 8.18, 6.63, 22.05, 43.66, 
4.02, 0.05, 4.40, 8.28, 3.50, 28.85, 49.10, 46.38 / 10003346, ronaldo 
cardoso fernandes, 6.70, 2.83, 0.00, 5.87, 2.78, 26.58, 44.76, 6.96, 0.13, 
4.70, 9.08, 7.25, 24.07, 52.19, 48.48 / 10000966, ronaldo Meireles Mar-
tins, 2.55, 5.65, 2.50, 9.60, 4.84, 26.57, 51.71, 4.38, 0.66, 4.25, 8.00, 
5.25, 26.23, 48.77, 50.24 / 10004157, rondinelly lourenco Santos, 8.15, 
6.58, 4.90, 4.30, 6.98, 32.10, 63.01, 7.61, 5.24, 4.38, 9.00, 4.30, 32.63, 
63.16, 63.09 / 10002722, Samia larissa dias Barros, 6.43, 9.60, 9.20, 
8.20, 3.63, 35.04, 72.10, 9.40, 5.73, 6.20, 9.00, 9.20, 38.22, 77.75, 
74.93 / 10002399, Sandro Silva dos Santos, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 / 10002738, 
Sarah almino Gondim, 2.86, 5.70, 2.08, 7.63, 4.02, 28.21, 50.50, 7.30, 
5.85, 0.00, 7.60, 1.30, 16.75, 38.80, 44.65 / 10000019, Sergio assuncao 
rodrigues Junior, 2.13, 2.73, 0.00, 6.63, 5.60, 9.71, 26.80, 3.61, 0.00, 
6.10, 7.35, 6.50, 18.45, 42.01, 34.41 / 10001814, Silvane Brito lopes, 
2.75, 8.25, 1.10, 8.60, 7.18, 21.50, 49.38, 4.05, 0.00, 8.45, 8.88, 6.70, 
29.84, 57.92, 53.65 / 10002302, Silvia da rocha Pereira, 3.60, 7.78, 3.10, 
3.43, 5.42, 23.35, 46.68, 9.01, 0.00, 7.50, 9.00, 5.56, 36.78, 67.85, 
57.27 / 10003610, Silvio Kleber araujo Soares Junior, 4.98, 3.83, 2.00, 
7.00, 2.94, 28.45, 49.20, 5.25, 4.63, 5.50, 8.24, 6.18, 38.26, 68.06, 
58.63 / 10004074, Simey Bastos de Souza, 7.68, 4.85, 2.36, 7.35, 4.65, 
29.41, 56.30, 6.30, 6.28, 6.83, 9.68, 3.48, 22.79, 55.36, 55.83 / 
10001907, Simony cipriano do Nascimento, 4.75, 9.20, 6.30, 6.90, 6.98, 
21.75, 55.88, 7.03, 0.30, 7.43, 8.33, 5.28, 26.64, 55.01, 55.45 / 
10000199, Taina ferreira e ferreira, 4.00, 7.35, 8.20, 8.80, 0.60, 22.38, 
51.33, 5.51, 6.73, 6.30, 7.90, 6.92, 25.86, 59.22, 55.28 / 10000875, Tai-
ro Batista Esperanca, 4.68, 5.90, 5.10, 9.60, 6.17, 21.40, 52.85, 6.04, 
8.84, 5.68, 9.60, 9.75, 37.15, 77.06, 64.96 / 10000963, Tais Soares Vieira 
ferretti, 9.55, 6.05, 0.00, 9.60, 8.57, 32.50, 66.27, 2.81, 3.91, 5.90, 8.68, 
5.00, 38.44, 64.74, 65.51 / 10000406, Tales luis de oliveira Batista, 9.75, 
5.55, 2.28, 8.48, 6.23, 24.65, 56.94, 9.60, 5.29, 5.60, 9.80, 8.28, 36.83, 
75.40, 66.17 / 10001694, Tassia do couto abreu Pamplona, 5.89, 5.58, 
2.35, 7.70, 6.16, 23.97, 51.65, 5.25, 6.70, 5.98, 6.34, 1.86, 34.25, 60.38, 
56.02 / 10001709, Tathyana lopes alves, 2.45, 2.60, 3.45, 6.25, 6.93, 
25.23, 46.91, 3.26, 8.26, 3.50, 9.40, 6.55, 27.28, 58.25, 52.58 / 
10000197, Thais Soares de Souza, 5.80, 7.05, 9.10, 9.80, 5.20, 19.26, 
56.21, 4.92, 0.28, 7.80, 9.60, 5.60, 27.14, 55.34, 55.78 / 10002068, 
Thais Torres Monteiro andrade, 3.38, 4.13, 0.00, 3.88, 2.81, 20.59, 34.79, 
4.93, 0.05, 5.15, 9.21, 4.86, 21.57, 45.77, 40.28 / 10003374, Thaissa 

Gomes dos Santos, 4.05, 7.15, 1.70, 8.40, 6.90, 24.66, 52.86, 6.51, 6.28, 
7.40, 9.00, 5.25, 25.56, 60.00, 56.43 / 10001877, Thamires oliveira Nas-
cimento, 8.38, 5.30, 2.00, 8.00, 8.57, 29.76, 62.01, 2.41, 0.00, 5.73, 
7.08, 3.83, 30.70, 49.75, 55.88 / 10002965, Thamyres Nathalia Silva de 
lima, 7.18, 5.40, 6.40, 4.18, 7.38, 23.00, 53.54, 6.83, 5.48, 5.05, 8.53, 
4.58, 30.34, 60.81, 57.18 / 10003603, Thiago clemente do amaral, 3.48, 
6.20, 2.50, 6.05, 6.16, 25.95, 50.34, 6.43, 2.98, 7.03, 9.08, 3.73, 37.63, 
66.88, 58.61 / 10003467, Thiago leandro dias Pinheiro, 6.63, 6.50, 1.20, 
6.60, 6.78, 32.37, 60.08, 5.83, 7.23, 5.08, 7.93, 2.69, 38.67, 67.43, 
63.76 / 10000650, Thiago Silva Santos, 8.55, 3.90, 3.00, 7.50, 5.94, 
20.37, 49.26, 4.85, 0.00, 2.73, 7.57, 3.50, 32.46, 51.11, 50.19 / 
10002641, Vanessa Harb lage, 5.25, 5.85, 4.61, 9.88, 7.58, 27.68, 60.85, 
1.87, 1.11, 7.00, 8.33, 3.45, 27.26, 49.02, 54.94 / 10001310, Vanessa 
Maria de Matos castro, 5.83, 5.50, 0.90, 9.60, 1.50, 34.90, 58.23, 8.81, 
2.46, 6.45, 8.68, 3.78, 36.24, 66.42, 62.33 / 10002906, Vanessa Miranda 
Gouveia, 6.63, 4.44, 2.70, 7.70, 6.07, 21.15, 48.69, 3.09, 7.93, 3.50, 
8.80, 7.42, 27.54, 58.28, 53.49 / 10003637, Veronica ferreira Noronha de 
Barros, 3.05, 7.33, 8.60, 7.80, 9.20, 26.90, 62.88, 5.65, 0.00, 7.63, 9.20, 
6.85, 32.88, 62.21, 62.55 / 10000942, Victor Barbosa Nogueira, 9.80, 
8.05, 2.56, 9.20, 5.22, 23.26, 58.09, 7.63, 0.58, 4.94, 6.29, 5.24, 30.08, 
54.76, 56.43 / 10002655, Vinicius azevedo Viana, 1.16, 7.95, 0.00, 9.48, 
8.13, 22.89, 49.61, 3.86, 0.00, 7.55, 9.48, 4.65, 22.25, 47.79, 48.70 / 
10003902, Vinicius domingues Maciel, 8.75, 6.10, 3.00, 9.48, 7.73, 19.47, 
54.53, 4.84, 4.84, 5.33, 8.68, 5.15, 35.21, 64.05, 59.29 / 10003176, Vi-
toria Xavier da costa, 5.75, 5.11, 4.60, 8.80, 9.78, 20.03, 54.07, 7.67, 
5.88, 6.05, 7.75, 3.73, 34.67, 65.75, 59.91 / 10001664, Vitorio Emanoel 
Paiva ciralli, 9.48, 2.25, 0.00, 7.25, 5.00, 13.83, 37.81, 1.13, 5.02, 3.70, 
5.81, 1.05, 28.43, 45.14, 41.48 / 10000606, Vivian Maracat anet afonso, 
7.78, 6.03, 0.56, 3.58, 7.27, 23.16, 48.38, 7.41, 7.43, 8.05, 8.25, 7.68, 
35.07, 73.89, 61.14 / 10003236, Vivianne Silva Martins Novaes, 3.05, 
9.40, 5.90, 8.40, 6.38, 20.08, 53.21, 6.43, 0.28, 7.15, 8.28, 3.57, 18.03, 
43.74, 48.48 / 10000127, Welder Tiago Santos feitosa, 3.30, 7.48, 0.15, 
5.00, 5.20, 27.08, 48.21, 5.05, 1.02, 5.83, 8.67, 1.80, 29.99, 52.36, 
50.29 / 10001346, Wellington Sobrinho freire amorim, 7.88, 3.05, 1.53, 
5.15, 4.97, 24.26, 46.84, 8.41, 4.24, 6.83, 8.01, 2.15, 33.37, 63.01, 
54.93 / 10003709, Welson freitas cordeiro, 7.60, 5.25, 0.00, 8.70, 5.41, 
28.54, 55.50, 3.20, 4.84, 3.65, 8.55, 0.00, 21.38, 41.62, 48.56 / 
10000805, Wendy Wanessa Braga Noronha, 4.31, 5.75, 0.38, 6.68, 6.27, 
16.64, 40.03, 5.48, 0.76, 6.56, 5.17, 3.10, 24.48, 45.55, 42.79 / 
10002987, Yasmim Barletta Baleixe, 4.60, 6.05, 8.90, 8.80, 4.22, 17.97, 
50.54, 2.47, 7.78, 6.65, 8.60, 6.15, 22.76, 54.41, 52.48 / 10000783, Yele-
na Paes Galindo, 8.98, 4.75, 5.60, 7.60, 4.68, 28.52, 60.13, 1.09, 6.68, 
7.05, 9.40, 1.75, 30.39, 56.36, 58.25 / 10000138, Yuri luiz rodrigues 
Evangelista, 2.66, 6.33, 3.80, 1.37, 5.60, 28.82, 48.58, 5.63, 0.46, 2.86, 
8.50, 7.35, 33.14, 57.94, 53.26 / 10000164, Yves luan carvalho Guacha-
la, 6.00, 4.05, 2.56, 9.80, 7.75, 45.88, 76.04, 6.62, 5.76, 5.23, 8.86, 
6.23, 42.03, 74.73, 75.39.
1.1.1 Resultado final nas provas escritas prático-discursivas dos candidatos 
que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência, na se-
guinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabé-
tica, nota final na questão 1 da P2, nota final na questão 2 da P2, nota final 
na questão 3 da P2, nota final na questão 4 da P2, nota final na questão 
5 da P2, nota final na peça técnica da P2, nota final na P2, nota final na 
questão 1 da P3, nota final na questão 2 da P3, nota final na questão 3 
da P3, nota final na questão 4 da P3, nota final na questão 5 da P3, nota 
final na peça técnica da P3, nota final na P3 e nota final nas provas escritas 
prático-discursivas.
10004260, catarina Eletice Pinho Gomes, 3.10, 7.73, 2.65, 7.80, 6.23, 
17.46, 44.97, 5.64, 1.05, 5.75, 8.93, 3.73, 19.93, 45.03, 45.00 / 
10002820, Josias ferreira Botelho, 4.31, 6.65, 0.85, 7.78, 2.40, 25.28, 
47.27, 0.05, 7.89, 6.93, 7.97, 5.65, 20.00, 48.49, 47.88 / 10001326, loize 
Germana Miranda Goncalves, 4.75, 7.35, 0.60, 8.17, 6.40, 29.38, 56.65, 
1.68, 5.64, 4.65, 8.20, 5.08, 30.64, 55.89, 56.27 / 10002874, Marcelo au-
gusto Santos Nogueira, 8.98, 8.55, 4.90, 9.00, 6.60, 32.58, 70.61, 0.00, 
3.18, 4.68, 8.88, 6.47, 38.67, 61.88, 66.25.
1.1.2 Resultado final nas provas escritas prático-discursivas dos candidatos 
que se autodeclararam negros, na seguinte ordem: número de inscrição, 
nome do candidato em ordem alfabética, nota final na questão 1 da P2, 
nota final na questão 2 da P2, nota final na questão 3 da P2, nota final na 
questão 4 da P2, nota final na questão 5 da P2, nota final na peça técnica 
da P2, nota final na P2, nota final na questão 1 da P3, nota final na questão 
2 da P3, nota final na questão 3 da P3, nota final na questão 4 da P3, nota 
final na questão 5 da P3, nota final na peça técnica da P3, nota final na P3 
e nota final nas provas escritas prático-discursivas.
10003561, alisson costa coutinho, 3.73, 4.55, 2.28, 5.67, 4.50, 27.58, 
48.31, 8.54, 2.25, 6.63, 9.60, 6.74, 32.14, 65.90, 57.11 / 10004357, 
amanda Silva farias dias Pereira, 8.13, 5.95, 0.68, 7.86, 6.78, 27.47, 
56.87, 6.43, 4.12, 4.95, 5.33, 4.15, 20.45, 45.43, 51.15 / 10003838, an-
derson luis lima da Silva, 8.13, 4.80, 9.80, 9.03, 6.20, 34.96, 72.92, 
7.63, 6.68, 6.60, 9.00, 2.44, 42.22, 74.57, 73.75 / 10000329, anna Julia 
falcao Bastos, 2.55, 7.98, 0.00, 3.43, 4.85, 24.99, 43.80, 4.14, 5.16, 
3.03, 8.00, 2.31, 28.38, 51.02, 47.41 / 10003982, anna luiza Velloso de 
Mesquita andrade lemos, 4.21, 5.35, 3.70, 8.17, 3.39, 19.05, 43.87, 5.38, 
1.86, 7.20, 9.56, 0.83, 34.65, 59.48, 51.68 / 10000544, Bruno de albu-
querque Bastos, 5.10, 4.20, 2.30, 6.78, 1.17, 15.24, 34.79, 5.19, 3.67, 
4.38, 8.27, 2.55, 28.40, 52.46, 43.63 / 10004347, carla leticia Pereira 
Nunes, 3.40, 7.35, 0.00, 7.48, 4.73, 15.33, 38.29, 0.00, 6.19, 6.60, 7.21, 
3.17, 34.05, 57.22, 47.76 / 10000031, carolina cruz costa rodrigues, 
5.80, 8.05, 3.33, 6.11, 7.33, 37.43, 68.05, 0.62, 5.68, 4.58, 9.80, 5.91, 
35.56, 62.15, 65.10 / 10004086, Caroline Rodrigues Serafim, 6.98, 1.85, 
2.20, 9.28, 6.43, 11.77, 38.51, 0.00, 0.36, 6.00, 8.34, 3.49, 33.24, 51.43, 
44.97 / 10002728, celma aguiar da Silva, 4.75, 5.20, 0.00, 8.80, 9.00, 
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24.89, 52.64, 7.62, 6.10, 7.98, 6.38, 7.45, 20.25, 55.78, 54.21 / 
10002436, daniel Batista Mariano, 3.28, 7.28, 8.40, 7.65, 7.93, 22.87, 
57.41, 8.56, 7.38, 6.95, 9.68, 6.50, 41.53, 80.60, 69.01 / 10002798, davi 
Saraiva Noronha, 4.98, 4.30, 1.40, 8.88, 6.35, 33.96, 59.87, 6.04, 6.08, 
5.28, 8.60, 3.96, 39.39, 69.35, 64.61 / 10003674, david alexandre de 
Santana Bezerra, 3.83, 6.20, 2.80, 7.55, 6.23, 23.44, 50.05, 7.30, 0.00, 
6.05, 9.68, 2.98, 26.27, 52.28, 51.17 / 10000289, debora Pereira da cos-
ta, 2.70, 3.15, 1.90, 3.92, 1.89, 19.42, 32.98, 5.73, 2.30, 2.05, 8.20, 
6.38, 18.52, 43.18, 38.08 / 10002633, denise Brito dos Santos, 4.88, 
8.55, 0.00, 7.21, 7.70, 17.66, 46.00, 5.24, 1.56, 4.50, 8.99, 4.63, 29.24, 
54.16, 50.08 / 10003437, denival Barboza liandro, 7.25, 4.40, 0.70, 8.48, 
9.20, 22.71, 52.74, 4.25, 6.18, 4.35, 9.40, 4.63, 37.69, 66.50, 59.62 / 
10002627, Evelyn Naiane almeida Santos, 7.00, 6.05, 2.70, 9.60, 5.88, 
17.08, 48.31, 5.30, 6.11, 5.18, 9.08, 6.65, 33.28, 65.60, 56.96 / 
10002954, fabricio cavalcante Guimaraes, 5.74, 1.48, 0.00, 8.25, 6.03, 
9.85, 31.35, 4.62, 0.00, 4.53, 6.48, 4.83, 19.94, 40.40, 35.88 / 10001206, 
frederico da Silva de assis, 3.30, 6.65, 1.05, 5.51, 5.68, 17.05, 39.24, 
7.23, 4.76, 7.53, 8.44, 6.21, 26.20, 60.37, 49.81 / 10000016, Gabriel 
Barroso Moreira Negri, 5.88, 2.88, 0.00, 4.22, 5.00, 22.29, 40.27, 5.19, 
2.88, 5.30, 8.38, 6.17, 17.92, 45.84, 43.06 / 10001582, Hugo Santos 
Souza, 9.60, 4.30, 8.15, 8.15, 7.70, 33.11, 71.01, 6.63, 8.21, 7.78, 9.40, 
0.00, 42.14, 74.16, 72.59 / 10002441, igor cangucu leal, 7.55, 6.65, 
4.11, 2.75, 6.43, 32.31, 59.80, 6.84, 4.21, 6.30, 7.88, 1.82, 39.95, 67.00, 
63.40 / 10004081, isis Stephani Nunes Silva, 1.43, 5.25, 0.00, 6.52, 0.97, 
10.34, 24.51, 2.16, 0.00, 5.50, 7.34, 5.95, 21.36, 42.31, 33.41 / 
10002632, Jairo Santos da Silva, 1.13, 1.93, 0.25, 7.28, 5.94, 12.38, 
28.91, 4.60, 6.07, 7.48, 7.11, 1.52, 16.78, 43.56, 36.24 / 10001826, Jef-
ferson ferreira coelho, 7.25, 4.10, 0.00, 9.40, 6.78, 25.91, 53.44, 5.25, 
0.00, 7.85, 8.33, 4.83, 20.28, 46.54, 49.99 / 10001472, Jefferson Lucas 
de lima Evangelista, 7.00, 8.15, 2.20, 6.60, 2.08, 19.31, 45.34, 0.00, 
3.57, 6.98, 7.57, 4.08, 29.69, 51.89, 48.62 / 10002647, Jessica alves 
Melo, 4.98, 7.55, 0.00, 9.60, 5.30, 17.07, 44.50, 3.46, 4.40, 4.00, 9.20, 
7.75, 29.90, 58.71, 51.61 / 10003715, Jessica do Bondespacho de amo-
rim, 7.00, 4.30, 3.30, 5.23, 3.16, 21.85, 44.84, 0.00, 0.00, 7.75, 7.69, 
1.63, 30.45, 47.52, 46.18 / 10001344, Joana aurelio de lima, 7.50, 5.73, 
3.00, 9.80, 7.10, 23.41, 56.54, 6.44, 2.75, 5.80, 9.01, 8.25, 31.74, 63.99, 
60.27 / 10003331, Joao Paulo Barbosa de Sousa, 1.03, 3.48, 1.10, 4.61, 
3.47, 13.63, 27.32, 0.30, 3.03, 3.80, 8.00, 0.00, 12.03, 27.16, 27.24 / 
10002482, Joao Pereira da Silva Junior, 0.30, 6.35, 3.50, 7.30, 6.07, 
30.62, 54.14, 8.71, 7.07, 5.53, 9.68, 4.96, 31.61, 67.56, 60.85 / 
10001055, Jonivaldo de Sousa Sanches, 7.36, 3.28, 0.00, 6.95, 3.61, 
17.97, 39.17, 4.18, 4.20, 6.18, 8.08, 4.39, 34.02, 61.05, 50.11 / 
10002064, Jose de Sousa lima filho, 3.93, 8.35, 2.30, 6.75, 7.38, 23.76, 
52.47, 4.02, 4.11, 5.83, 9.40, 1.60, 34.17, 59.13, 55.80 / 10001652, Jose 
felix de lima Santos filho, 0.00, 3.53, 0.00, 6.13, 6.33, 15.16, 31.15, 
0.38, 0.00, 4.75, 4.25, 3.10, 25.51, 37.99, 34.57 / 10003500, Jose ricar-
do Moraes da Silva, 6.43, 4.15, 2.60, 6.13, 4.80, 16.16, 40.27, 2.20, 6.08, 
7.95, 8.20, 2.63, 36.96, 64.02, 52.15 / 10002820, Josias ferreira Botelho, 
4.31, 6.65, 0.85, 7.78, 2.40, 25.28, 47.27, 0.05, 7.89, 6.93, 7.97, 5.65, 
20.00, 48.49, 47.88 / 10003894, Julia Gracielle rezende de Sousa, 4.78, 
3.70, 4.20, 6.00, 6.78, 28.89, 54.35, 5.04, 3.22, 7.10, 8.53, 7.23, 36.00, 
67.12, 60.74 / 10000341, Junielson Silva araujo, 0.00, 6.36, 0.80, 5.18, 
4.20, 24.70, 41.24, 5.95, 6.75, 6.73, 8.66, 7.05, 29.45, 64.59, 52.92 / 
10000331, larissa cristina dias Moreira da fonseca, 4.16, 8.05, 0.30, 
6.01, 5.17, 13.61, 37.30, 8.29, 5.28, 5.48, 8.40, 2.72, 30.33, 60.50, 
48.90 / 10002366, leandro da conceicao Benicio, 2.35, 7.90, 0.65, 8.40, 
5.87, 22.68, 47.85, 6.51, 8.73, 7.25, 9.00, 4.65, 37.52, 73.66, 60.76 / 
10000940, leonardo Graciliano da cruz Marques, 0.00, 8.55, 0.00, 5.90, 
3.25, 16.30, 34.00, 7.30, 4.50, 4.64, 9.08, 3.65, 19.61, 48.78, 41.39 / 
10000235, leonardo ramos de Souza, 6.75, 4.43, 1.60, 8.40, 5.10, 17.25, 
43.53, 6.49, 0.00, 5.15, 8.61, 1.50, 35.58, 57.33, 50.43 / 10002488, le-
ticia farah, 2.90, 6.70, 4.20, 8.60, 2.97, 27.71, 53.08, 0.00, 0.50, 7.30, 
9.20, 6.33, 34.64, 57.97, 55.53 / 10002729, lucivaldo cohen Borges, 
8.00, 8.35, 3.10, 7.35, 4.84, 21.08, 52.72, 7.13, 8.53, 6.00, 8.81, 0.00, 
26.76, 57.23, 54.98 / 10003077, Magali da Silva Medeiros, 10.00, 5.20, 
2.30, 6.80, 9.05, 33.23, 66.58, 7.63, 4.38, 4.78, 9.60, 2.35, 29.36, 58.10, 
62.34 / 10003040, Magno Vinicius Pena lopes, 7.25, 9.60, 1.80, 9.88, 
3.47, 19.41, 51.41, 6.84, 4.85, 6.18, 8.46, 6.33, 27.74, 60.40, 55.91 / 
10003663, Manoel Jandir de almeida Junior, 4.38, 7.55, 0.00, 3.61, 3.38, 
7.35, 26.27, 5.05, 1.40, 3.39, 8.88, 3.53, 26.19, 48.44, 37.36 / 10000288, 
Mike douglas Muniz chagas, 5.61, 1.90, 0.60, 5.95, 0.97, 25.22, 40.25, 
2.66, 0.00, 2.73, 6.40, 0.58, 29.58, 41.95, 41.10 / 10003149, Pedro Ju-
nior dos Prazeres da Trindade, 3.30, 5.20, 3.18, 0.20, 3.70, 11.82, 27.40, 
0.00, 4.50, 6.40, 6.00, 4.17, 27.59, 48.66, 38.03 / 10002477, Pedro Smi-
th do amaral Neto, 8.27, 2.05, 0.00, 5.64, 3.93, 17.88, 37.77, 6.34, 2.38, 
6.75, 8.35, 1.65, 28.12, 53.59, 45.68 / 10001084, Pedro Vitor ferreira de 
almeida, 9.60, 4.00, 0.20, 8.80, 3.38, 10.20, 36.18, 8.32, 6.83, 6.93, 
8.41, 1.90, 28.79, 61.18, 48.68 / 10004127, Priscila oliveira inacio, 3.73, 
3.08, 0.10, 8.70, 6.35, 27.24, 49.20, 6.84, 0.00, 2.93, 7.40, 0.00, 26.00, 
43.17, 46.19 / 10002696, rayssa cristina Santiago dos Santos, 9.20, 
4.40, 1.70, 8.15, 9.20, 26.86, 59.51, 8.21, 5.88, 3.60, 8.48, 0.48, 25.48, 
52.13, 55.82 / 10000715, renato duarte Bezerra, 7.88, 7.15, 5.90, 7.68, 
6.90, 30.49, 66.00, 3.66, 1.52, 7.70, 8.21, 6.08, 36.75, 63.92, 64.96 / 
10003017, rogerio Marcos Milhomem Silva, 0.65, 5.65, 0.50, 8.18, 6.63, 
22.05, 43.66, 4.02, 0.05, 4.40, 8.28, 3.50, 28.85, 49.10, 46.38 / 
10002399, Sandro Silva dos Santos, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 / 10001814, Silvane 
Brito lopes, 2.75, 8.25, 1.10, 8.60, 7.18, 21.50, 49.38, 4.05, 0.00, 8.45, 
8.88, 6.70, 29.84, 57.92, 53.65 / 10003610, Silvio Kleber araujo Soares 
Junior, 4.98, 3.83, 2.00, 7.00, 2.94, 28.45, 49.20, 5.25, 4.63, 5.50, 8.24, 
6.18, 38.26, 68.06, 58.63 / 10003374, Thaissa Gomes dos Santos, 4.05, 
7.15, 1.70, 8.40, 6.90, 24.66, 52.86, 6.51, 6.28, 7.40, 9.00, 5.25, 25.56, 

60.00, 56.43 / 10002965, Thamyres Nathalia Silva de lima, 7.18, 5.40, 
6.40, 4.18, 7.38, 23.00, 53.54, 6.83, 5.48, 5.05, 8.53, 4.58, 30.34, 60.81, 
57.18 / 10000650, Thiago Silva Santos, 8.55, 3.90, 3.00, 7.50, 5.94, 
20.37, 49.26, 4.85, 0.00, 2.73, 7.57, 3.50, 32.46, 51.11, 50.19 / 
10002655, Vinicius azevedo Viana, 1.16, 7.95, 0.00, 9.48, 8.13, 22.89, 
49.61, 3.86, 0.00, 7.55, 9.48, 4.65, 22.25, 47.79, 48.70 / 10000127, Wel-
der Tiago Santos feitosa, 3.30, 7.48, 0.15, 5.00, 5.20, 27.08, 48.21, 5.05, 
1.02, 5.83, 8.67, 1.80, 29.99, 52.36, 50.29 / 10000164, Yves luan carva-
lho Guachala, 6.00, 4.05, 2.56, 9.80, 7.75, 45.88, 76.04, 6.62, 5.76, 5.23, 
8.86, 6.23, 42.03, 74.73, 75.39.
1.1.3 Resultado final nas provas escritas prático-discursivas dos candidatos 
sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato 
em ordem alfabética, nota final na questão 1 da P2, nota final na questão 
2 da P2, nota final na questão 3 da P2, nota final na questão 4 da P2, nota 
final na questão 5 da P2, nota final na peça técnica da P2, nota final na P2, 
nota final na questão 1 da P3, nota final na questão 2 da P3, nota final na 
questão 3 da P3, nota final na questão 4 da P3, nota final na questão 5 da 
P3, nota final na peça técnica da P3, nota final na P3 e nota final nas provas 
escritas prático-discursivas.
10000607, Juliana Goes rocha, 8.55, 9.60, 3.60, 8.80, 8.13, 28.41, 67.09, 
9.80, 8.38, 7.25, 9.00, 5.50, 37.19, 77.12, 72.11.
2 da coNVocaÇÃo Para a aVaLiaÇÃo BioPsicossociaL dos 
caNdidatos QUe soLicitaraM coNcorrer Na coNdiÇÃo de 
Pessoa coM deFiciÊNcia
2.1 convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que so-
licitaram 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 da coNVocaÇÃo Para o ProcediMeNto de VeriFicaÇÃo da 
coNdiÇÃo decLarada Para coNcorrer Às VaGas reserVa-
das aos caNdidatos NeGros, iNdÍGeNas e QUiLoMBoLas
3.1 Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada 
para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, indígenas e 
quilombolas, na seguinte ordem: data, local, e horário do procedimento de 
verificação da condição declarada, número de inscrição e nome do candi-
dato em ordem alfabética.
3.1.1 daTa: 10 de abril de 2022.
local: Prédio Sede da defensoria Pública do Estado do Pará, localizado na 
rua Padre Prudêncio, nº 154, Belém/Pa. cEP: 66019-080.
3.1.1.1 Horário: 9 horas (horário local).
10003838, anderson luis lima da Silva / 10000031, carolina cruz costa 
rodrigues / 10002436, daniel Batista Mariano / 10002798, davi Saraiva 
Noronha / 10001582, Hugo Santos Souza / 10002441, igor cangucu leal 
/ 10001344, Joana aurelio de lima / 10002482, Joao Pereira da Silva Ju-
nior / 10003894, Julia Gracielle rezende de Sousa / 10003077, Magali da 
Silva Medeiros / 10000715, renato duarte Bezerra / 10000164, Yves luan 
carvalho Guachala.
4 da aVaLiaÇÃo BioPsicossociaL dos caNdidatos QUe se 
decLararaM coM deFiciÊNcia
4.1 Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 10 de abril de 2022, 
o candidato deverá observar todas as instruções contidas no subitem 5.1.6 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 4 de abril de 2022, para verificar o seu local e o seu horário de realiza-
ção da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual, devendo, 
para tanto, informar os dados solicitados. o candidato somente poderá 
realizar a avaliação biopsicossocial no local e no horário designados na 
consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
4.2 A avaliação biopsicossocial analisará a qualificação do candidato como 
deficiente, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, dos arts. 
4º e 5º do decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do art. 1º da 
lei nº 12.764/2012 e da lei nº 14.126/2021.
4.3 os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial munidos 
de documento de identidade original e de parecer de equipe multiprofissio-
nal e interdisciplinar (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos 
últimos 12 meses que antecedem a avaliação biopsicossocial, que ateste a 
espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da CID-10, bem como a provável causa da deficiência, con-
forme modelo constante do anexo iii do edital de abertura, e, se for o caso, 
de exames complementares específicos que comprovem a deficiência.
4.4 os candidatos que não apresentarem documento de identidade original 
e parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar original ou cópia 
autenticada em cartório ou que apresentarem parecer de equipe multipro-
fissional e interdisciplinar que não tenha sido emitido nos últimos 12 meses 
não poderão realizar a avaliação e perderão o direito às vagas reservadas 
aos candidatos com deficiência.
4.5 O parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou 
cópia autenticada em cartório) será retido pelo cebraspe.
4.6 os candidatos convocados para a avaliação biopsicossocial deverão com-
parecer com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início 
determinado na consulta individual de que trata o subitem 4.1.1 deste edital.
4.6.1 A não observância do disposto no subitem 4.2 deste edital, a evasão 
do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar pela inspe-
ção médica e pela entrevista que compõem essa avaliação ou a constata-
ção de que o candidato não foi qualificado como pessoa com deficiência 
nessa ocasião acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos can-
didatos em tal condição.
4.7 A não observância do disposto no subitem 4.2 deste edital ou a consta-
tação de que o candidato não foi qualificado como pessoa com deficiência 
na avaliação biopsicossocial acarretará a perda do direito às vagas reser-
vadas aos candidatos em tal condição.
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4.8 As vagas definidas no subitem 4.1.1 do edital de abertura do concurso 
que não forem providas por falta de candidatos com deficiência, por repro-
vação no concurso público ou não qualificação ou ausência na avaliação 
biopsicossocial, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a 
ordem geral de classificação.
4.9 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicos-
social. o não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
4.10 Não será realizada avaliação biopsicossocial, em hipótese alguma, 
fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados na consulta 
individual de que trata o subitem 4.1.1 deste edital.
5 do ProcediMeNto de VeriFicaÇÃo da coNdiÇÃo decLara-
da Para coNcorrer Às VaGas reserVadas aos caNdidatos 
NeGros, iNdÍGeNas e QUiLoMBoLas
5.1 Para o procedimento de verificação da condição declarada para concor-
rer às vagas reservadas aos negros, indígenas e quilombolas, o candidato 
deverá observar todas as instruções contidas no subitem 6.3 do Edital nº 
1 – dPE/Pa, de 12 de agosto de 2021, e suas alterações, e neste edital.
5.1.1 O procedimento de verificação da condição declarada será realizado 
por meio de entrevista com todos os candidatos convocados, com a finali-
dade específica e exclusiva de se avaliar o fenótipo ou a ascendência direta 
de familiares indígenas, quilombolas ou negros dos candidatos.
5.1.2 Os candidatos convocados para o procedimento de verificação da 
condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos 
negros, indígenas e quilombolas deverão comparecer com uma hora de 
antecedência do horário marcado para o seu início, munidos de munidos 
de documento de identidade original.
5.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que se autodeclarou 
negro, indígena e quilombola deverá se apresentar à comissão Especial.
5.2.1 durante a aferição da condição de negro, quilombola ou indígena, 
o Presidente da comissão de concurso contará com o apoio de comissão 
Especial, com caráter consultivo, constituída, preferencialmente, por:
a) um defensor Público indicado pelo defensor Público-Geral, que a presidirá;
b) pelo coordenador do Núcleo de defesa dos direitos Humanos da defen-
soria Pública do Estado;
c) pelo ouvidor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará;
d) um representante do conselho Estadual de Políticas de igualdade de 
Promoção de igualdade racial (coNEPPir);
e) um representante do conselho Estadual de direitos Humanos;
f) um representante de uma instituição que trabalhe com indígenas no 
Estado do Pará;
g) um representante da Gerência de Gestão de Pessoas da defensoria Pú-
blica, indicado pelo defensor Público-Geral.
5.3 Durante o procedimento de verificação, o candidato deverá responder 
às perguntas que forem feitas pela comissão Especial.
5.4 O procedimento de verificação será filmado pela DPE/PA para fins de 
registro da avaliação e será de uso exclusivo da comissão Especial.
5.5 a avaliação da comissão considerará o fenótipo apresentado pelo can-
didato na apresentação presencial.
5.5.1 Será considerado negro, indígena ou quilombola o candidato que assim 
for considerado por pelo menos um dos membros da comissão Especial.
5.6 Sobrevindo decisão do Presidente da comissão de concurso que não 
reconheça a condição de negro, indígena ou quilombola, o candidato será 
excluído da lista específica, permanecendo somente na lista geral.
5.6.1 A exclusão da lista específica aplica-se de igual modo ao candidato 
que não comparecer à convocação para a entrevista indicada no subitem 
5.1.1 deste edital.
5.7 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eli-
minado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação 
da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento admi-
nistrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
5.8 o enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negro, in-
dígena ou quilombola não configura ato discriminatório de qualquer natureza.
5.9 a comissão Especial poderá ter acesso a informações, fornecidas ou 
não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do 
candidato como pessoa negro, indígena ou quilombola.
5.10 a avaliação da comissão Especial quanto ao enquadramento, ou não, 
do candidato na condição de pessoa negra, indígena ou quilombola, terá 
validade apenas para este concurso.
5.11 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de 
verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos 
candidatos negros, indígenas e quilombolas.
5.12 Não será realizado procedimento de verificação da condição declara-
da para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, indígenas 
e quilombolas, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos 
horários predeterminados no item 3 deste edital.
6 das Medidas de ProteÇÃo Para eVitar a traNsMissÃo do 
coroNaVÍrUs
6.1 Por ocasião da avaliação biopsicossocial e do procedimento de veri-
ficação da condição declarada, e tendo em vista as medidas de proteção 
à transmissão do coronavírus adotadas pelo cebraspe e pela dPE/Pa, o 
candidato deverá:
a) comparecer ao local de realização da avaliação usando máscara e por-
tando máscaras reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de 
sua máscara a cada duas horas;
b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que de-
verá ser trazido pelo candidato;
c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas de-
pendências dos locais de realização da avaliação biopsicossocial e do pro-
cedimento de verificação da condição declarada;
d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local 

de realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de verificação 
da condição declarada, observado o subitem 6.1.5 deste edital;
e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso 
com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local da avaliação, na 
entrada das salas da avaliação biopsicossocial e do procedimento de verifi-
cação da condição declarada e dos banheiros;
f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os 
candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas da avaliação 
biopsicossocial e do procedimento de verificação da condição declarada;
g) submeter-se à pré-identificação realizada pela equipe de campo na chega-
da dos candidatos ao local da avaliação biopsicossocial e do procedimento de 
verificação da condição declarada, sem contato físico e sem o manuseio de 
documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, podendo ser solici-
tado que o candidato abaixe a sua máscara, 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 apli-
cável de qualquer outro candidato ou membro da equipe de aplicação;
i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e 
observar os procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;
j) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da avaliação 
biopsicossocial e do procedimento de verificação da condição declarada 
para evitar aglomeração.
6.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação 
usando máscara.
6.1.1.1 as máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer 
outro material. as máscaras, inclusive, as descartáveis e as cirúrgicas, não 
poderão ser modificadas/adulteradas, bem como as de tecido não poderão 
ser de material transparente ou conter qualquer tipo de perfuração. caso o 
Cebraspe ou a DPE/PA identifique alteração, recorte, retirada de camadas 
de proteção, adaptação ou inadequação no uso de máscaras, será solicita-
do ao candidato que faça o descarte e a substituição da máscara inadequa-
da e coloque outra que cumpra os critérios de biossegurança para garantir 
sua permanência no local de provas. o cebraspe não fornecerá máscaras. 
aconselha-se que o candidato tenha máscaras reservas.
6.1.2 caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação 
usando, além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), ves-
timentas descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde 
que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção 
transparente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, inde-
pendentemente da higienização a ser feita pela equipe do cebraspe ou da 
dPE/Pa. o candidato também deverá levar o seu próprio recipiente conten-
do álcool em gel, desde que esse recipiente seja transparente.
6.1.3 as máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso 
individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
6.1.4 o cebraspe ou a dPE/Pa não fornecerá máscaras nem frascos de álcool 
em gel 70% aos candidatos, exceto na forma do subitem 6.2 deste edital.
6.1.5 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 fases em sala especial.
6.2 o cebraspe ou a dPE/Pa disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas 
e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
6.3 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.
6.4 o candidato que informar, na data de aplicação da avaliação, que está 
acometido pela covid-19 não poderá realizá-la.
6.5 outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos 
gerais de prevenção do coronavírus nos locais da avaliação biopsicossocial 
e do procedimento de verificação da condição declarada estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br.
7 das disPosiÇÕes FiNais
7.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos 
recursos interpostos contra o resultado provisório nas provas escritas prá-
tico-discursivas estarão à disposição dos candidatos a partir da data pro-
vável de 8 de abril de 2022, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.
org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor.
7.2 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.
7.3 o edital de resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos can-
didatos 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 será publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço ele-
trônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, na 
data provável de 18 de abril de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 780909
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..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNVÊNio
.

extrato do acordo de cooperação técnica nº. 011/2022-tJPa// Par-
tes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE MoJU/Pa, inscrita no cNPJ nº. 05.105.135/0001-35 // objeto: 
constitui objeto do presente acordo de cooperação Técnica a cooperação 
mútua entre os partícipes para a digitalização e virtualização do acervo 
físico da comarca de Moju/Pa, visando a implantação do acervo 100% 
digital, conforme Plano de Trabalho elaborado pelas partes. // Vigência: 
vigência de 05 (cinco) meses, contados da data de assinatura do instru-
mento. // recursos: cada partícipe será responsável pelas despesas de-
correntes da execução de suas demandas e ações e em havendo a neces-
sidade de transferência de recursos financeiros entre os partícipes, será 
realizado por instrumento próprio. // foro: Belém/Pa // data da assina-
tura: 05/04/2022//. responsável pela assinatura: célia regina de lima 
Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 781227

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato - 2º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉc-
Nica Nº. 019/2016/tJPa.
ParTÍciPES: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Município de Monte alegre.
oBJETo do acordo: cooperação técnica entre os partícipes, visando a cessão 
de servidores para a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvi-
mento das atividades necessárias a modernização da Justiça no Município.
oBJETo do adiTiVo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) anos.
iNÍcio da ViGÊNcia: 21/05/2022. TÉrMiNo da ViGÊNcia: 20/05/2025.
daTa da aSSiNaTUra: 28/03/2022.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: desembargadora célia regina de lima 
Pinheiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 781179
eXtrato - 3º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo 
tÉcNica Nº. 024/2013/tJPa.
ParTÍciPES: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Município de Brasil Novo.
oBJETo do acordo: parceria entre o TJPa e o Município de Brasil Novo, 
para cessão de servidores públicos efetivos, para realização de ações con-
juntas voltadas para o desenvolvimento das atividades necessárias a mo-
dernização da Justiça no Município.
oBJETo do adiTiVo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) anos.
iNÍcio da ViGÊNcia: 28/06/2022. TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27/06/2025.
daTa da aSSiNaTUra: 05/04/2022.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: desembargadora célia regina de lima 
Pinheiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 781154

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 004/2022, TiPo: Menor preço, 
oBJETo:  contratação de pessoa jurídica especializada em fisioterapia do 
Trabalho para a implantação de programas preventivo e reabilitativo de 
ergonomia, de cinesioterapia laboral e reabilitação. daTa dE aBErTUra da 
SESSÃo: às 08:00h do dia 20/04/2022 no site: www.licitacoes-e.com.br, 
acESSo ao EdiTal: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.
br. Belém, 06 de abril de 2022. EdUardo liSBoa – Pregoeiro.

Protocolo: 781260

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.352, de 05 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 18.768/2015;
coNSidEraNdo os Expedientes nº 005574/2022; nº 005575/2022; nº 005576/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas:

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo HoriZoNtaL
a contar 

de:cargo atual cl Nv.
cargo enquadra-

mento
cl Nv.

0100442
alEXaNdrE MElo 

coSTa

analista auxi-
liar de controle 

Externo
TcE-cTi-404

d 01
analista auxiliar de 
controle Externo

TcE-cTi-404
d 02 27/03/2022

0100441
clEYcE daS 

GracaS c. dE 
SoUZa

analista auxi-
liar de controle 

Externo
TcE-cTi-404

d 01
analista auxiliar de 
controle Externo

TcE-cTi-404
d 02 27/03/2022

0100443
PaUlo SErGio 

BaTiSTa raMoS

analista auxi-
liar de controle 

Externo
TcE-cTi-404 

d 01
analista auxiliar de 
controle Externo

TcE-cTi-404
d 02 27/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 781353
Portaria Nº 38.351, de 05 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
coNSidEraNdo o teor do Expediente nº 006167/2022;
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, fáBio dE 
SoUZa alVES, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de con-
trole Externo - administrativo - TcE-cT- 607 - contabilidade, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 06-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 781297
Portaria Nº 38.354, de 05 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
coNSidEraNdo o Expediente o nº 006216/2022;
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o pa-
rágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, orlaNdo cHriS-
TiaNo PErEira PaES, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de 
controle Externo - administrativo - TcE-cT- 607 - Economia, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 06-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 781314
Portaria Nº 38.349, de 04 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 297/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 002601/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar 
de:cargo atual cl Nv

cargo enqua-
dramento

cl Nv

0101137
fernanda 

freitas Garcia

auditor de controle 
Externo – ciências 

contábeis TcE-cT-603
B 01

auditor de 
controle Externo – 
ciências contábeis 

TcE-cT-603

c 01 16/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 781331
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.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.343, de 04 de aBriL 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 324/2022, de 29-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005669/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ScHEila rÉGia GUiMarÃES dE SoUSa, assessor Técni-
co, matrícula nº 0101439, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 29-03 a 01-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781338
Portaria Nº 38.344, de 04 de aBriL 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 327/2022, de 29-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005677/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MoNiQUE HElEN craVo SoarES fariaS, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101712, 05 (cinco) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 
28-03 a 01-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781344

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.341, de 04 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 030/2022 - SEGP, protocolizado sob os 
Expedientes nº 005745/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillET, matrícula n° 
0100633, para exercer em substituição o cargo de Subsecretária de Ges-
tão de Pessoas, durante o impedimento da titular ElYEda dE fáTiMa doS 
SaNToS PESSÔa, no período 30-03 a 09-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 781289

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 03/2022.
Objeto: Aquisição de equipamentos de fotografia (câmera, lentes, cases, 
cartões de memória, iluminação externa (flash), bateria extra e tripé para 
câmera) que atendam às necessidades da Assessoria de Comunicação e 
relações Públicas do Tribunal de contas do Estado do Pará.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dú-
vidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado ao 
Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: anderson.calandri-
ni@tce.pa.gov.br, nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: anderson felipe calandrini Braga.
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
as 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 20 de abril de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 20 de abril de 2022.
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 781265

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

editaL de coNVocaÇÃo dos aProVados Nº 030
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2016 – ProViMeNto do QUadro de 
PessoaL do tce/Pa.
a Exmª Sra. conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira, Presi-
dente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, e em cumprimento ao disposto no artigo 8º, iV da lei comple-
mentar federal nº 173/2020, coNVoca o candidato abaixo relacionado, 
aprovado no concurso Público acima referido, para se apresentar no dia 
08/04/2022, no horário de 09:00 às 12:00h, na Secretaria de Gestão de 
Pessoas (Tv. Quintino Bocaiúva, nº 1585. Bairro: Nazaré. Belém - Pa. cEP: 
66035-903), com a finalidade de habilitação para nomeação e posse:
carGo 06: aUditor de coNtroLe eXterNo – Área: adMiNis-
tratiVa – esPeciaLidade: coNtaBiLidade – BeLÉM/Pa

cLassiFicaÇÃo NoMe
7º fáBio dE SoUZa alVES

carGo 08: aUditor de coNtroLe eXterNo – Área: adMiNis-
tratiVa – esPeciaLidade: ecoNoMia – BeLÉM/Pa

cLassiFicaÇÃo NoMe
9º orlaNdo cHriSTiaNo PErEira PaES

2. No ato do comparecimento será disponibilizada relação de documentos 
a serem apresentados até o dia anterior à data da posse.
3. O candidato deverá apresentar perante a Junta Médica Oficial do Estado 
os seguintes exames e laudos:
a. Hemograma completo;
b. Glicemia em jejum;
c. Eletrocardiograma em repouso, com laudo Médico;
d. laudo Médico de avaliação oftalmológica;
e. laudo Médico de avaliação Psiquiátrica;
Também serão solicitados original e cópia do rG, cPf, foto 3x4 e ofício de 
encaminhamento do TcE/Pa.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará

Protocolo: 781302

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 38.353, de 05 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o art. 22-a, da lei nº 5.810/94;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado protocolizado através do Ex-
pediente o nº 006216/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 38.193, de 14-03-2022, publicada no 
doE de 15-03-2022, que nomeou em virtude de aprovação em concurso 
público, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do 
Estado do Pará, PaUlo HENriQUE liMa VallE, para exercer em caráter 
efetivo o cargo de auditor de controle Externo - administrativo - TcE-cT- 
607 - Economia, do Quadro de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, a partir de 15-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 781305
Portaria Nº 38.350, de 05 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado protocolizado através do Ex-
pediente o nº 006167/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 38.339, de 01-04-2022, publicada no 
doE de 04-04-2022, que nomeou em virtude de aprovação em concurso 
público, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do 
Estado do Pará, THiaGo riBEiro BriTo, para exercer em caráter efetivo 
o cargo de auditor de controle Externo - administrativo - TcE-cT- 607 - 
contabilidade, do Quadro de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, a partir de 04-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 781292

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

extrato da Portaria nº 17/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000199-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 17/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MaracaNÃ/MU-
NicÍPio dE MaracaNÃ
assunto: acompanhamento da entrega das carteiras escolares adequadas, 
às escolas do Município de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781279
..
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errata
.

errata
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 103/2021-MP/Pa.
Núm. da Publicação: 779362, doE: 34.917, 01/04/2022.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NorTE ProTE-
ÇÃo lTda.
onde se lê:
Vigência do aditamento: 17/06/2022 a 24/12/2022.
Leia-se:
Vigência do aditamento: 17/06/2022 a 15/10/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 780906
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 4º
Núm. do contrato: 110/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa liMPar liMPEZa 
E coNSErVaÇÃo lTda.
objeto do contrato: prestação de serviços continuados de limpeza e con-
servação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do 
Pará nas áreas administrativas e operacionais das regiões administrativas 
Belém i e Belém ii.
Justificativa do Aditamento: Reajuste e Reequilíbrio econômico-financeiro dos 
valores constantes na cláusula Quarta do contrato nº 110/2019-MP/Pa.
data de assinatura: 05/04/2022.
Valor repactuado Sem reajuste (período 26/04/2021 a 08/2021): ser-
vente - r$ 2.992,09 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e nove 
centavos) / encarregados: r$ 3.655,53 (três mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e cinquenta e três centavos).
Valor repactuado com reajuste (período 09/2021 a 12/2021): servente - r$ 
3.097,08 (três mil, noventa e sete reais e oito centavos) / encarregados: r$ 
3.663,08 (três mil, seiscentos e sessenta e três reais e oito centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de des-
pesa: 3390-37. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 781231
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 4º
Núm. do contrato: 068/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa riBEiro E aBrEU 
ProVEdor dE iNTErNET lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço de acesso à 
internet para Promotoria de Justiça de Goianésia do Pará/Pa. Prorrogação 
do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.
data de assinatura: 04/04/2022.
Vigência do aditamento: 13/06/2022 a 12/06/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-40.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 780914
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 015/2019-MPPa
Núm. do termo aditivo: 3.
Núm. do contrato: 015/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o Sr. arilToN lUiZ doS SaNToS.
objeto do contrato: locação de imóvel utilizado como sede da Promotoria 
de Justiça da comarca de ipixuna do Pará/Pa, decorrente da dispensa de 
licitação nº 067/2018-MP/Pa.
Justificativa do Aditamento: Reajuste do valor contratual.
data de assinatura: 04/04/2022
Valor Mensal reajustado-renegociado: r$ 1.250,00 (Hum mil, duzentos e 
cinquenta reais)
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais;
Elemento de despesa: 3390-36 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física;
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 780917
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 046/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. iZaNEidE criSTiNa 
diaS daNTaS.
Objeto e Justificativa do Aditamento: locação de imóvel utilizado como 
sede da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará/Pa. reajuste de 
valor contratual.
data de assinatura: 04/04/2022.
Vigência do aditamento: 20/06/2022 a 19/06/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-36. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 780955

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 040/2014-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e Sr. PaUlo liMa PiNHEiro.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel utilizado como 
sede da Promotoria de Justiça de São João de Pirabas/Pa. Prorrogação 
de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 
16/06/2022, nos termos no art. 62, §3º, i, da lei n.º 8.666/1993, e tam-
bém na lei n.º 8.625/1991 (lei do inquilinato). fica registrada a inclusão 
do subitem 11.4.1 na cláusula décima Primeira, item 11.4, do contrato 
original, que passa a vigorar com a seguinte redação: “11.4. Poderá ainda 
haver a rescisão amigável do contrato, nos termos do art. 79, ii, da lei nº 
8.666/93. 11.4.1. o contrato será rescindido amigavelmente pelas partes 
no caso de ocorrer alteração no planejamento institucional, para constru-
ção de sede própria do Órgão no Município antes do final do período de 
prorrogação do contrato, o que desde já fica aceito pelos locadores.
data de assinatura: 04/04/2022.
Vigência do aditamento: 16/06/2022 a 15/06/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339036.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 780940
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 5º
Núm. do contrato: 138/2016-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o Sr. JoSÉ diaS PErEira.
Objeto e Justificativa do Aditamento: locação de imóvel utilizado como 
sede da Promotoria de Justiça de Pacajá/Pa. reajuste de valor contratual.
data de assinatura: 04/04/2022
Valor Mensal reajustado renegociado: r$ 1.880,00
Valor anual reajustado renegociado: r$ 22.560,00
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de des-
pesa: 3390-36. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 780992
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 090/2016-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e SrTa. TaÍSE MElo SilVa.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel situado à Rua 
cap. antônio da costa azevedo, nº 450, Bairro: centro, cEP: 68.825-000, 
Muaná/Pa, utilizado como sede da Promotoria de Justiça da comarca de 
Muaná/Pa. reajuste do valor do contrato.
data de assinatura: 04/04/2022.
Valor Mensal reajustado: r$ 884,87 (oitocentos e oitenta e quatro reais, 
oitenta e sete centavos).
Valor anual reajustado: r$ 10.618,44 (dez mil, seiscentos e dezoito reais 
e quarenta e quatro centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-36.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 780970
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 052/2014-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e Sr. rodolfo MaScarE-
NHaS SiMÕES.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel situado à Avenida 
dezesseis de Novembro, 418, cidade Velha, Belém/Pa, cEP: 66.023-220, 
destinado ao GaEco. Prorrogação de vigência do contrato original por 
mais 36 (trinta e seis) meses, nos termos no art. 62, §3º, i, da lei n.º 
8.666/1993, e também na lei n.º 8.625/1991 (lei do inquilinato).
data de assinatura: 05/04/2022.
Vigência do aditamento: 01/08/2022 a 31/07/2025.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339036.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 781406
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 11/2022 - MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Garra TElEcoM 
lTda-ME (cNPJ nº 12.523.391/0001-08).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para atendimento da 
Promotoria de Justiça de canaã dos carajás.
Valor Total: r$ 1.548,00 (mil quinhentos e quarenta e oito reais).
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93 e decreto n. 
9.412/2018.
data da assinatura: 01/04/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr, Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 781115
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.

diÁria
.

Portaria Nº 1374/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 4401/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 07/12/2021, protocolo 137589/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: aNa Maria HElfEr
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2765
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 08/12/2021 - 10/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1551/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113988/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SErGio ricardo dE oliVEira Gaia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.563
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 09/04/2022 - 24/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 15 e 1/2 (quinze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1552/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113575/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GildENiSE NEGrao doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2139
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: igarapé-Miri - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa. a
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1553/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113488/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ lUdUVico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1554/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138671/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcUS ViNiciUS PErEira da coNcEicao
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 13/12/2021 - 15/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
ordem de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1555/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115457/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alfrEdo MarTiNS dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de conceição do araguaia
MaTrÍcUla: 999.377
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 08/04/2022 - 08/04/2022, 18/04/2022 - 18/04/2022, 
20/04/2022 - 20/04/2022, 25/04/2022 - 25/04/2022, 28/04/2022 - 
28/04/2022, 02/05/2022 - 02/05/2022, 05/05/2022 - 06/05/2022, 
09/05/2022 - 09/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria nas escolas, 
postos de saúde e hospital no município de floresta do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 781027
Portaria Nº 1489/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114693/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 12o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 07/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1490/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114662/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMErio MENdES coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-Miri
MaTrÍcUla: 999.1461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-Miri - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS



110  diário oficial Nº 34.923 Quarta-feira, 06 DE ABRIL DE 2022

Portaria Nº 1491/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114653/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Baião
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Baião - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2022 - 07/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1492/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114590/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Maria coSTa liMa JUNior
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Órfãos, interditos e incapazes de Belém
MaTrÍcUla: 999.394
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 27/04/2022 - 30/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “iX congresso Nacional do ProiNfÂNcia - fórum Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público da Infância e Adolescência”, que acontecerá na 
Sede do Ministério Público do Estado do rio de Janeiro/rJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1493/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114509/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 803.037
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1494/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114426/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.630
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 24/04/2022 - 30/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária, orientação funcional e realização da 
Escuta Social na região administrativa Sudeste iV (Parauapebas, canaã 
dos carajás, curionópolis, Eldorado do carajás).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1495/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114656/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 10/04/2022 - 13/04/2022, 25/04/2022 - 30/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1496/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114365/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 24/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz ricardo Pinho até o município de cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1497/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114455/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cid TENorio dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Prainha/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção nos computadores da PJ de Prainha/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1498/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114112/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 22/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor crispim ribeiro de almeida filho até a PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1499/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113986/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao odilSoN SiQUEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1038
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 09/04/2022 - 24/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 15 e 1/2 (dez e cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1500/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113985/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 09/04/2022 - 24/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 15 e 1/2 (dez e cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1501/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1276/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 24/03/2022, protocolo 113721/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: WalTEr JErfESoN fErNaNdES fErrEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1502/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113485/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-V
MaTrÍcUla: 999.1580
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de acará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1503/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114962/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl alVES coElHo

carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2469
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1504/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114954/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Kaio rodriGo aNaiSSi dE oliVEira SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3409
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1505/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114941/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a manu-
tenção preventiva e corretiva nos alarmes da PJ de São Geraldo do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1506/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114938/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
a manutenção corretiva e preventiva do sistema de alarme da PJ de São 
Geraldo do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1507/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114928/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
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MaTrÍcUla: 333.168
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa, Piçarra/Pa
PErÍodo(S): 31/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1508/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114883/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laYNa claUdia caMara loUrEiro PacHEco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3459
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de Missão.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1509/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114839/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: doUGlaS GoNcalVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4 MaTrÍcU-
la: 999.3277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - assessorar os membros do 
GaEco no cumprimento de ordem de
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1510/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114701/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria HElfEr
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2765
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa, altamira/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 05/04/2022, 19/04/2022 - 20/04/2022, 
27/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistorias em estabeleci-
mentos de saúde nos municípios de concórdia do Pará, altamira e Marabá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1511/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114680/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i

MaTrÍcUla: 999.2554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 07/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1512/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114635/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1042
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Tucuruí/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1513/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114632/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBraNo cHaGaS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1602
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Tucuruí/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1514/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114628/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXoN doS SaNToS GoMES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2098
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 24/04/2022 - 26/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do Ministério 
Público do Estado do Pará, denominado orientação aos Órgãos de Execu-
ção e otimização funcional na região administrativa Sudoeste iV.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1515/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114622/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEMir JUNior GoMES SalGado
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3387
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
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n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Tailândia/PA, Marabá/PA, São Geraldo do Araguaia/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar a entrega de ma-
teriais de segurança contra incêndio e emergência e vistoria das PJ São 
Geraldo do Araguaia e Tailândia/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1516/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114601/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3273
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Tailândia/PA, Marabá/PA, São Geraldo do Araguaia/PA
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar a entrega de ma-
teriais de segurança contra incêndio e emergência e vistoria das PJ São 
Geraldo do Araguaia e Tailândia/PA. A
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1517/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114539/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria EliaNE dE araUJo frErES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Pacajá - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 05/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do Ministério 
Público do Estado do Pará, denominado “orientação aos Órgãos de Execu-
ção e otimização funcional” na região administrativa Sudoeste ii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1518/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115148/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo HENriQUE doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 02/04/2022 - 07/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional dos mem-
bros da corregedoria-Geral na correição ordinária e orientação funcional 
na região administrativa Sudeste iii (Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do 
Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1519/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115140/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo cardoSo PaNToJa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3145
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional dos mem-
bros da corregedoria-Geral na correição ordinária e orientação funcional 
na região administrativa Sudeste iii (Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do 
Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1520/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115142/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KaMilla dE alMEida E SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3331
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional dos mem-
bros da corregedoria-Geral na correição ordinária e orientação funcional 
na região administrativa Sudeste iii (Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do 
Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 31 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1527/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115137/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BiaNca dE liMa carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional dos mem-
bros da corregedoria-Geral na correição ordinária e orientação funcional 
na região administrativa Sudeste iii (Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do 
Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1528/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114995/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNilToN BarroS VEloSo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1130
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o PJ luciano augusto araújo da costa até a PJ de Uruará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1529/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114957/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiVaN SoUZa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2553
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Moraes de almeida/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1530/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114908/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-i
MaTrÍcUla: 999.2537
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Novo repartimento - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 05/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “orientador” a ser realizado pela corregedoria Geral do MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1531/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114857/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1532/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114778/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEliN STaEViE doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1684
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): alenquer/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1533/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114721/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: claUdio dE SoUZa BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.361
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1534/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114515/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdirSoN oliVEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2077
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Ponta de Pedras - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Salvaterra/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1535/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114402/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: diaNa BarBoSa GoMES BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3369
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
 ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1536/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114373/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 02/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de Gurupá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1537/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114323/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HarriSoN HENriQUE da cUNHa BEZErra
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.1544
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiV congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1538/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114436/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iGo fErrEira carNEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2157
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São Sebastião da Boa Vista - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa, curralinho/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 08/04/2022, 24/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 (onze) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo nas 
PJ´s de Melgaço e curralinho/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 01 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1546/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114364/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 24/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor ricardo Gil castello Branco até o município de São João de Pirabas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1547/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114344/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2595
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 10/04/2022 - 14/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de curralinho/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1548/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114342/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 16/04/2022 - 21/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Gurupá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1549/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114134/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErMaNo lEiTao dE oliVEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1175
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1550/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114008/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 05/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção periódica em 
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes do município de São 
João de Pirabas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 09 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 3739/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134054/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 02/12/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a 
PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de acará e Salvaterra/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0824/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 109029/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até os municípios de floresta do 
araguaia e conceição do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0830/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 108969/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - acompanhar a PJ adriana Maria 
Primo de carvalho, em inspeções as unidades de acolhimento institucional 
de crianças e adolescentes dos municípios de floresta do araguaia e con-
ceição do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0831/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 109127/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica nas 
escolas da zona rural do município de Jacundá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 04 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0916/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 110861/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006

oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 17/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coorde-
nadora do centro de apoio operacional cível, Processual e do cidadão, 
do evento da “Semana da acessibilidade”, fruto do Termo de cooperação 
Técnica nº 018/2021, no qual o MPPa é celebrante, e o centro de apoio 
operacional está contribuindo com a organização operacional e logística.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1416/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114038/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 04/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - acompanhar PJ em inspeção 
no espaço institucional do crEaS no município de Nova ipixuna, especi-
ficamente ao serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (PSC e 
liberdade assistida).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1417/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113732/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica do Socorro THoMPSoN dE MoraiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3430
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita domiciliar no 
município de Nova ipixuna/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1418/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 101867/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: rEGiNaldo cESar liMa alVarES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1345
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 24/01/2022 - 28/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1419/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 100705/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454



diário oficial Nº 34.923   117Quarta-feira, 06 DE ABRIL DE 2022

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 12/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da “1ª reunião ordinária de 
2022 do Grupo Nacional de combate às organizações criminosas-GNcoc”, 
a ser realizada na cidade de Brasília/df.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1422/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114545/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUliaNa frEiTaS doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Novo repartimento
MaTrÍcUla: 999.2840
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Novo repartimento - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 05/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso de “orientação”, ministrado pela corregedoria Geral do MPPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1423/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114495/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1424/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114494/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1425/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114492/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006

oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1426/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114453/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THiaGo TaKada PErEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São domingos do capim
MaTrÍcUla: 999.2455
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São domingos do capim - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1427/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114338/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alESSaNdro fiGUEira ViNHoTE
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2260
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 27/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1428/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114136/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUro BiTTENcoUrT diaS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1648
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na rede de telefonia da PJ de Tomé-açú/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1429/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114135/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jair SoUZa MEirElES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1114
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de 
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manutenção na rede de telefonia da PJ de Tomé-açú/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1430/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114054/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 29/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1431/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114031/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 07/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo psicos-
social acerca de situação de vulnerabilidade envolvendo defensora dos di-
reitos Humanos na cidade de rondon do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1432/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113775/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.2274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio técnico à 
Subprocuradora-Geral de Justiça, para área técnico-administrativa em visi-
ta a região administrativa Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1433/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113737/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 07/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1434/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113503/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE PaUlo corrEa dE MEdEiroS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2022 - 12/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião do efetivo militar 
de cada região administrativa na sede do MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1435/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113377/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Socorro dE Maria PErEira GoMES doS SaNToS
CARGO/FUNÇÃO: 1o Promotor de Justiça de Defesa das Pessoas com Defi-
ciência e dos idosos, e de acidentes de Trabalho de Belém
MaTrÍcUla: 999.418
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 27/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiV congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1436/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 100584/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 12/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da “1ª reunião ordinária de 
2022 do Grupo Nacional de combate às organizações criminosas-GNcoc”, 
a ser realizada na cidade de Brasília/df.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1455/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112900/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa SEVEriNo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de cametá
MaTrÍcUla: 999.1533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: cametá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 26/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiV congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
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dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1456/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114843/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: odElio diViNo Garcia JUNior
CARGO/FUNÇÃO: Promotor de Justiça de Ourilândia do Norte
MaTrÍcUla: 999.2841
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
ORIGEM: Ourilândia do Norte - PA
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1457/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1281/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 24/03/2022, protocolo 113647/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: VicTor TiaGo BrUNETTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3317
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1458/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113734/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1849
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Medicilândia/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1459/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1332/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 24/03/2022, protocolo 113973/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1460/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114587/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: YaSMiN da SilVa lESSa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.3220
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Novo repartimento - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 05/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “orientador” a ser realizado pela corregedoria Geral do MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1461/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114550/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo JorGE liMa caldaS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de conceição do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2696
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santana do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1462/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114546/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliETE BaTiSTa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.2661
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Pacajá - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 05/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “orientador” a ser realizado pela corregedoria Geral do MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1463/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114519/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Gurupá
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Baião - Pa
dESTiNo(S): Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 27/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri nos 
autos do Processo nº 0001501- 85.2020.8.14.0110
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1464/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114513/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: rEGiNa lUiZa TaVEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 19/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de integrante do comitê Gestor do cadastro Nacional 
de casos de Violência doméstica e familiar contra a Mulher do conselho 
Nacional do Ministério Público, do evento de apresentação dos Grupos de 
Trabalho da comissão de defesa dos diretos fundamentais.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1470/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114631/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-institucional
MaTrÍcUla: 999.027
 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Macapá/aP
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião do conselho Na-
cional de Procuradores-Gerais, a convite do Procurador-Geral do Ministério 
Público, que ocorrerá na cidade de Macapá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1471/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114837/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1472/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114836/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MUllEr MarQUES SiQUEira
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1473/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114796/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Mauro Bittencourt dias até a PJ de Tomé-açú/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1474/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114795/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 28/03/2022, 02/04/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz luduvico de almeida até a PJ de acará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1475/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114851/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 06/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1476/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114779/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1477/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114595/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Brasil Novo/Pa
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1478/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115086/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEGiNaldo cESar liMa alVarES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1345
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº 0800375- 79.2020.814.0105
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1479/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115045/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 02/04/2022 - 10/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária na região 
administrativa Sudeste iii (Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo 
repartimento e Pacajá/Pa).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1480/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114925/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
DESTINO(S): Moju/PA, Tailândia/PA, Tomé-Açu/PA, Mosqueiro/PA, Concór-
dia do Pará/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022, 04/04/2022 - 04/04/2022, 
13/04/2022 - 13/04/2022, 18/04/2022 - 19/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1481/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114873/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 16/04/2022 - 22/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na 1ª PJ de Marabá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1482/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114855/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 26/04/2022 - 26/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1483/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114854/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 07/04/2022 - 07/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1484/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114853/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
CARGO/FUNÇÃO: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
ORIGEM: Tailândia - PA
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa, Uruará/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1487/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114769/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNToS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 17/04/2022 - 19/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri a 
ser realizada na comarca de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1488/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114764/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErTo XaViEr dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Mãe do rio/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM/Pa , 30 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 781021
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
março de 2022
Portaria Nº 0765/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 108657/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 10/03/2022 - 12/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº º 0005503- 51.2019.8.14.0040.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1344/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114149/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 26/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor Geral 
do MPPa na realização de correição ordinária, orientação funcional e de 
Escuta Social na região administrativa Sudeste iV (Parauapebas, canaã 
dos carajás, curionópolis, Eldorado dos carajás).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1345/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114098/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Waldir MaciEira da coSTa filHo
carGo/fUNÇÃo: 15o Procurador de Justiça cível
MaTrÍcUla: 999.109
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária - Participar, na condição de Procura-
dor de feitos Agrários e Fundiários, de audiência de conciliação em conflito 
fundiário e agrário, a ser realizada no fórum da comarca de Tomé açú/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1346/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114076/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 22/04/2022 - 01/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária, orientação 
funcional e de Escuta Social na região administrativa Sudeste iV (Pa-
rauapebas, canaã dos carajás, curionópolis, Eldorado dos carajás)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1347/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114075/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 22/04/2022 - 01/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária, orientação 
funcional e Escuta Social, na região administrativa Sudeste iV - Parauape-
bas, canaã dos carajás, curionópolis, Eldorado dos carajás
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1348/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114073/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa PErÍodo(S): 22/04/2022 - 01/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária, orientação 
funcional e Escuta Social, na região administrativa Sudeste iV - Parauape-
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bas, canaã dos carajás, curionópolis, Eldorado dos carajás
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1349/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114067/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 22/04/2022 - 01/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária, orientação 
funcional e Escuta Social, na região administrativa Sudeste iV - Parauape-
bas, canaã dos carajás, curionópolis, Eldorado dos carajás
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1350/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113969/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iV
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 26/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o ser-
vidor crispim ribeiro de almeida filho até a PJ de São Geraldo do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1351/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113748/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa, São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 17/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção de internet e computadores na PJ de São caetano de odivelas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1354/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113675/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.630
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral na 
realização de correições ordinárias nos cargos das PJ´s da ra Sudeste iii 

(Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá), bem 
como auxiliar na execução do Projeto: dinamizndo a orientação funcional, 
através de Oficina de PréCorreição a ser realizada na sede em Tucuruí/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1355/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113612/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a administração 
Superior no Programa de interiorização em reuniões e levantamentos de de-
mandas nas PJ´s da região administrativa Nordeste iii (Mãe do rio, aurora 
do Pará, ipixuna do Pará, Paragominas, Ulianópolis, dom Eliseu, Tomé-açu)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1356/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113572/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNiZE ElaiNE da SilVa MacHado
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTica 
JUridico-iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.1250
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - representar a assessoria da SUBJi em 
visita à região administrativa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1357/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113415/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria dEiraNE dE oliVEira MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral
MaTrÍcUla: 999.1205
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar como integrante da comitiva da 
PGJ em visita à região administrativa Nordeste iii, para prestar apoio técnico 
à Subprocuradora-Geral de Justiça, para área técnico-administrativa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1358/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113406/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, Bragança/Pa
PErÍodo(S): 17/03/2022 - 18/03/2022, 31/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - condu-
zir o servidor dilaelson rego Tapajós até os municípios de Mãe do rio e 
Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1359/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113338/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 22/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligên-
cias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1360/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113248/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE oliVEira MENdES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1500
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 26/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1361/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113051/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar o contrato n. 119/2021, 
referente aos serviços de reforma da PJ de Mãe do rio/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1362/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113024/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 16/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)

fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de São domingos do capim/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1363/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112984/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
ORIGEM: Tailândia - PA
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1364/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112660/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3265
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar comitiva do Procura-
dor-Geral do Ministério Público, em visita institucional às PJ´s da ra Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1365/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114050/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdNa lUcia SoUZa dE Sa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-iV
MaTrÍcUla: 999.244
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar como integrante 
da comitiva da PGJ em visita às regiões administrativas.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1366/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114230/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio da SilVa caSTro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária nos cargos de Promotor de Justiça 
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que integram a região administrativa Sudeste iii (Tucuruí, Breu Branco, 
Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1367/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 109148/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa, ourém/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor ricardo Gil castello Branco até os municípios de Bonito, ourém 
e castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1369/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114179/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE EdValdo PErEira SalES
carGo/fUNÇÃo: diretor-Geral - cEaf
MaTrÍcUla: 999.817
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 03/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de diretor Geral do cEaf, do “i fórum de Mulheres do 
Baixo amazonas: Tudo Nela é de Se amar “, em oriximiná, bem como da 
roda de conversa que abordará a temática acerca da Violência doméstica 
e familiar contra a mulher na aldeia Mapuera.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1370/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114155/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdo JoSE rodriGUES NEVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2755
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa, concórdia do Pará/Pa, Benevides/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1371/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113827/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: floriaNo KENJi YoKoYaMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 23/03/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1372/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113815/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aciBETHaNia SilVa dE arrUda
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1785
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 09/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa, nos trabalhos inerentes ao ato de correição ordinária na região 
administrativa Sudeste iii (Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo 
repartimento e Pacajá).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1373/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113319/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEidiaNE diNiZ PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2615
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): Eldorado dos carajás/Pa, canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 21/03/2022, 23/03/2022 - 23/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção na unidade 
de acolhimento para crianças e adolescentes dos municípios de Eldorado 
dos carajás e canaã dos carajás/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1381/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114152/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roSE MarY EPifaNio dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1776
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária, orientação funcional e Escuta Social 
na região administrativa Sudeste iV - Parauapebas
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1382/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114082/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSaiaS SaNToS PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2927
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 12/03/2022 - 12/03/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião do efetivo militar 
de cada região administrativa na sede do MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1383/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113977/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaBriNa MaMEdE NaPolEao KalUME
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1548
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 26/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiV congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1389/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114159/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo afoNSo BarBoSa da coNcEiÇao JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1390/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114088/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 21/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edvan antônio de Souza ferreira até a PJ de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1391/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113854/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 

o servidor renato Miranda Braga até a PJ de Garrafão do Norte/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1392/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113852/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção e 
configuração de notebook e impressora da PJ de Garrafão do Norte/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1393/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113853/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1394/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 102105/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 12/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da “1ª reunião ordinária de 
2022 do Grupo Nacional de combate às organizações criminosas-GNcoc”, 
a ser realizada na cidade de Brasília/df.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1395/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 100595/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: MUllEr MarQUES SiQUEira
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 09/03/2022 - 12/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da “1ª reunião ordinária de 
2022 do Grupo Nacional de combate às organizações criminosas-GNcoc”, 
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a ser realizada na cidade de Brasília/df.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1396/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125077/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iNGrid criSTiNa caMPoS do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3301
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa, abaetetuba/Pa, igarapé-açu/Pa, Baião/Pa, 
Moju/Pa, concórdia do Pará/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2021 - 19/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1397/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114375/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE caValcaNTi dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Viseu
MaTrÍcUla: 999.2348
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Viseu - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1398/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114332/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raliSSoN carloS dE carValHo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3315
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1399/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114325/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2022 - 01/04/2022, 08/04/2022 - 08/04/2022, 13/04/2022 
- 13/04/2022, 20/04/2022 - 20/04/2022, 29/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligen-
cias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 24 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1409/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114298/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE riBaMar BarroS da crUZ
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
Subprocurador Geral de Justiça - Jurídico institucional, dr. antônio Eduardo Bar-
leta de almeida até às PJ´s que compõem a região administrativa Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1410/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114271/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de re-
paros na caixa d’água e nas instalações hidráulicas da PJ de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1411/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114262/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio da SilVa caSTro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 26/04/2022 - 30/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa nos atos da correição ordinária nos cargos de Promotor de Justiça 
que integram a região administrativa Sudeste
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1412/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114245/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 04/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até a PJ de Bujaru/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1413/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114239/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 04/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção preventiva de internet e computadores na PJ de Bujaru/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1414/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114218/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Moju/PA, Tailândia/PA, Castanhal/PA, Mosqueiro/PA
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022, 04/04/2022 - 04/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1415/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114108/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor remir Monteiro de Sousa até o município de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 25 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 14 de 
dezembro de 2021
Portaria Nº 4456/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138212/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa, Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 03/12/2021, 11/12/2021 - 14/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 07 de dezembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 781016

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da Portaria nº 07/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000697-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 07/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará/Maria do So-
corro c. caSSEB
Polo Passivo: JoSiaS MoNTEiro
assunto: acompanhamento da possível irregularidade na conduta do Sr. 
Josias Monteiro, em relação a Senhora Maria do Socorro c. casseb
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781151
extrato da Portaria nº 08/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000698-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 08/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: acBcM – aSSociaÇÃo doS colETorES E BENEficiado-
rES dE caraNGUEJo dE MaracaNÃ
assunto: visando à apuração referente a representação feita pela associação 
dos Coletores e Beneficiários de Caranguejo, em relação a ilegalidade da rea-
lização da X conferência Municipal de Saúde do Município de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781157
extrato da Portaria nº 09/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000179-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 09/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PUBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: MUNicÍPio dE MaracaNÃ/SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo dE MaracaNÃ
assunto: acompanhar regularidade da entrega de merenda escolar às es-
colas do Município de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781162
extrato da Portaria nº 06/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000648-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 06/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: Mário MoNTEiro da coSTa/MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará
Polo Passivo: carloS roBErTo MoNTEiro
assunto: acompanhamento da situação de possível vulnerabilidade que o 
idoso GUilHErME MoNTEiro dE SoUZa, possa estar inserido, bem como 
inserção deste em programas socioassistenciais e políticas públicas setoriais
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781136
extrato da Portaria nº 05/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000631-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 05/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: visando a apuração de situação de vulnerabilidade envolvendo a 
menor S.G.P.f
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781206
extrato da Portaria nº 10/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000192-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 10/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MaracaNÃ
assunto: acompanhamento de regularidade do transporte escolar do mu-
nicípio de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781173



diário oficial Nº 34.923   129Quarta-feira, 06 DE ABRIL DE 2022

extrato da Portaria nº 14/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000196-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 14/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio Público do estado do pará
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MaracaNÃ/MU-
NicÍPio dE MaracaNÃ
assunto: acompanhamento do processo de revitalização da Escola Balaio, 
localizada no Município de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781263
extrato da Portaria nº 13/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000195-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 13/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MaracaNÃ/MU-
NicÍPio dE MaracaNÃ
assunto: acompanhamento do processo de revitalização da Escola Januá-
rio costa, localizada no Km 18, Município de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781261
extrato da Portaria nº 12/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000194-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 12/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MaracaNÃ/MU-
NicÍPio dE MaracaNÃ
assunto: acompanhamento do processo de revitalização da Escola da comuni-
dade de São raimundo, região da Penha, localizada no Município de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781259
Portaria Nº 0163/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ADRIANE DA CONCEIÇÃO GAMA - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114273/2022
• ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - Período: 27 a 28/03/2022 - GE-
doc nº 114723/2022
• ALINE DANIELLI AGUIAR PINTO - Período: 22 a 23/03/2022 - GEDOC nº 114171/2022
• AMANDA MORAES DA CUNHA - Período: 22/03 a 20/04/2022- GEDOC 
nº 114533/2022
• ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES - Período: 28/03/2022 - GEDOC nº 115129/2022
• ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA - Período: 22 a 25/03/2022 - GE-
doc nº 114216/2022
• ANA PRISCILA CORREA DA SILVA - Período: 31/03 a 01/04/2022 - GE-
doc nº 115092/2022
• ANDREZA PEREIRA DE LIMA - Período: 18/03/2022 - GEDOC nº 114066/2022
• ANDREZA PEREIRA DE LIMA - Período: 17/03/2022 - GEDOC nº 114063/2022
• ANTONIO GUILHERME MOTA DA ROSA - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114403/2022
• CARLOS ALBERTO DA MATA VELOSO - Período: 22 a 23/03/2022 - GE-
doc nº 114401/2022
• CLAUDIA EULALIA ARAUJO TORK DA SILVA - Período: 21 a 25/03/2022 
- GEdoc nº 114361/2022
• DANIEL DA COSTA MOTA - Período: 28 a 29/03/2022 - GEDOC nº 115151/2022
• DENISE CRESPO SOARES - Período: 15/03/2022 - GEDOC nº 114321/2022
• DENISE CRESPO SOARES - Período: 29/03/2022 - GEDOC nº 115149/2022
• EDILMA SILVA SANTOS - Período: 23/03/2022 - GEDOC nº 114397/2022
• EUNICE ROSA FILGUEIRA DE MELO - Período: 22/03/2022 - GEDOC nº 114512/2022
• EUNICE ROSA FILGUEIRA DE MELO - Período: 23/03 a 01/04/2022 - GE-
doc nº 114451/2022
• FABRICIO JORGE ROSA DE VASCONCELOS - Período: 25/03/2022 - GE-
doc nº 114651/2022
• FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO - Período: 24/03/2022 - GEDOC nº 114573/2022
• FERNANDA LIMA DA CUNHA - Período: 15 a 18/03/2022 - GEDOC nº 114517/2022
• FERNANDA VALENTE CARDOSO - Período: 28 a 29/03/2022 - GEDOC nº 114767/2022
• FERNANDO SILVA DE CARVALHO - Período: 25/03/2022 - GEDOC nº 115096/2022
• GABRIELA TAVEIRA BARBOSA VIEGAS - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114520/2022
• GEORGIA HESKETH TOSCANO - Período: 24 a 25/03/2022 - GEDOC nº 114930/2022
• GETULIO ANDRADE NASCIMENTO FILHO - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114093/2022
• GLAUCIA MIRANDA CHADA - Período: 21 a 22/03/2022 - GEDOC nº 114379/2022
• JANDIRA MIRANDA DA SILVA - Período: 21 a 23/03/2022 - GEDOC nº 114226/2022

• JOSE VENICIUS FRANCO DE OLIVEIRA - Período: 24/03/2022 - GEDOC 
nº 114535/2022
• JOSE WILTON MOREIRA DA SILVA - Período: 21/03/2022 - GEDOC nº 114220/2022
• JULIA LUTHIANY DA SILVA OLIVEIRA TORRES - Período: 28/03 a 
26/04/2022 - GEdoc nº 114860/2022
• KARINE FARIAS PURCELL DA COSTA - Período: 11/03/2022 - GEDOC nº 114316/2022
• LENA VANIA MENDES ROCHA SANTOS - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114118/2022
• MANOELA KAROLINE FERREIRA NOVAIS - Período: 25/03/2022 - GEDOC 
nº 114685/2022
• MARCELLO TRINDADE PINHEIRO GOMES - Período: 18 a 24/03/2022 - 
GEdoc nº 114506/2022
• MARCELLO TRINDADE PINHEIRO GOMES - Período: 09 a 10/03/2022 - 
GEdoc nº 114505/2022
• MARCO ANTONIO MACIEL DA SILVA - Período: 28 a 30/03/2022 - GEDOC 
nº 114903/2022
• MARIA ROSEMIRA LOBATO LOUREIRO - Período: 30 a 31/03/2022 - GE-
doc nº 115157/2022
• MARIO SERGIO DE ABREU FILHO - Período: 21/03 a 04/04/2022 - GE-
doc nº 114005/2022
• MARLY DANTAS NERY - Período: 23 a 25/03/2022 - GEDOC nº 115124/2022
• MAURO DE JESUS SANTA BRIGIDA DA FONSECA - Período: 22/03/2022- 
GEdoc nº 114221/2022
• MICHELE DE PAULA MACIEL TEIXEIRA - Período: 24/03 a 07/04/2022 - 
GEdoc nº 115116/2022
• NELMA REGINA DA SILVA AMARO COSTA - Período: 23 a 24/03/2022 - 
GEdoc nº 114566/2022
• PAULO SERGIO BASTOS DE ALMEIDA - Período: 25/03/2022 - GEDOC 
nº 114988/2022
• RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA - Período: 15/03/2022 - GEDOC nº 114602/2022
• RAFAELA DE FRANCA RODRIGUES - Período: 25/03/2022 - GEDOC nº 114648/2022
• RAIONILVA JOANA LEMOS PONTES - Período: 25/03 a 03/04/2022 - GE-
doc nº 114624/2022
• REGEANE ANDREZA ARAUJO DE BRITO NOBRE - Período: 21/03/2022 - 
GEdoc nº 114441/2022
• ROSENIA MEDEIROS NEVES - Período: 07 a 09/02/2022 - GEDOC nº 114638/2022
• SANDRA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO - Período: 03 a 04/03/2022 - 
GEdoc nº 115071/2022
• SANDRA MARIA MAIA SAMPAIO - Período: 10 a 24/03/2022 - GEDOC nº 114598/2022
• SUE ANN DA SILVA MARCAL - Período: 23 a 25/03/2022 - GEDOC nº 114695/2022
• THIAGO GUIMARAES DO SACRAMENTO - Período: 24/03/2022 - GEDOC 
nº 114525/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 01 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0168/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 3611/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS SilVa cordEiro, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe 
da divisão de Processos cíveis, durante o afastamento da titular, Maria 
dolorES afoNSo loBaTo da SilVa, no período de 09/03 a 07/04/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 04 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0169/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, árEa TÉcNico-adMiNiSTra-
TiVa, usando de suas atribuições legais; e
 coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
3870/2022, em 14/03/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no D.O.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aBSalÃo rocHa do NaSciMENTo, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na Divisão de Transporte, Gratificação de Tempo 
integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual no 5.810, de 
24/1/1994, durante o afastamento do servidor titular, MarcElo aUGUSTo 
TEiXEira MiraNda, no período de 15/03 a 01/04/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 04 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0170/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor claUdioNor riBEiro GoMES, auxiliar de Serviços 
Gerais, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe da di-
visão de Protocolo, durante afastamento do servidor titular, PaUlo aNdrÉ 
SEaWriGHT coElHo, no período de 28/03 a 02/04/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 05 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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Portaria Nº 0171/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, EdSaNdro dUarTE dE aNdradE, auxiliar de admi-
nistração, para exercer a função gratificada de Chefe do Serviço de Almo-
xarifado, durante o afastamento do titular, rUBENS fErNaNdES rocHa, 
no período de 28/03 a 02/04/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 05 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0172/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
4734/2022, em 28/03/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora EliaNa doS SaNToS aQUiNo, auxiliar de Serviços 
Gerais, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade de Apoio das 
Promotorias de Justiça cíveis, durante o afastamento da titular, raioNilVa 
JoaNa lEMoS PoNTES, no período de 25/03 a 03/04/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 05 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 1540/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
3869/2022, em 14/03/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no D.O.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora efetiva JaEl loPES dE SoUZa oliVEira, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotada na comissão de controle in-
terno, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, 
da lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto 
desempenhar suas atividades junto àquela unidade, a contar de 01/04/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 01 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1541/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
3393/2022, em 07/03/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no D.O.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor efetivo rodriGo roSa dE SoUZa, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Administração, lotado na CPPADS, Gratificação de 
Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual no 
5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar 
suas atividades junto àquela unidade, a contar de 07/03/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 01 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1542/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
2433/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no D.O.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor efetivo JUarEZ faial dE aQUiNo NETo, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotado na Promotoria de Justiça de 
Altamira, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea 
“a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar de 01/04/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 01 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1545/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do e-mail datado de 15/03/2022;
coNSidEraNdo os termos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da lei n.º 7.647/2012, 
de 16/07/2012, publicada no d.o.E. de 17/07/2012,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aMaNda NaTHalia GalVÃo GioMariNo, ocupante 
do cargo de analista Jurídico, lotada na assessoria Jurídica da Procurado-
ria-Geral de Justiça, para exercer a Função Gratificada de Assessoramento 
Jurídico, MP.fG.2, a contar de 01/04/2022, até ulterior deliberação.

ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 01 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 781597
extrato da Portaria Nº 005/2022-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 129, 
incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 23/2007 
do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Ministério Público do 
Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e Vi, da lei comple-
mentar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo Nº 000060-158/2022 que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio Bentes, s/nº 
– centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: (93)3557-1119.
PorTaria nº 005/2022-MP/PJf
fiscalizados: Município de faro, Gestor do fundo Municipal de Educação de 
faro, Gestor do fundo Municipal de Saúde de faro, Gestor do fundo Muni-
cipal de Meio ambiente de faro, Gestor do fundo Municipal de assistência 
Social de faro e Empresa N. M. de oliveira e cia lTda-ME.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o processo licitatório nº 2022/05 realiza-
do pelo Município de faro e a execução dos contratos 021/2022, 022/2022, 
023/2022, 024/2022 e 025/2022, firmados entre o Município de Faro e 
suas secretarias e a empresa N. M. de oliveira lTda-ME.
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 781023
eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo Nº: 007/2022-MP/Pa
ParTES: Ministério Público do Estado do Pará e a aÇÃo EdUcacioNal 
clarETiaNa, mantenedora do clarETiaNo – cENTro UNiVErSiTário.
OBJETO: Estabelecer as bases gerais de Cooperação Científica e Técnica 
entre o MP/Pa e a faculdade, para seleção pública de estagiários.
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022.
ViGÊNcia: 06/04/2022 a 06/04/2024
ordENador rESPoNSáVEl: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 780999
editaL de arQUiVaMeNto Nº 002/2022-MP/2ª PJtuc (ic 
001170-027/2018)
a 2ª Promotoria de Justiça de Tucuruí, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto 
no art. 27, § 1º e 2º, da resolução no 007/2019-cPJ, vem por meio deste edi-
tal, cientificar os interessados: ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA, ANDREIA BRITO 
GoNÇalVES, aMaro rodriGUES SiQUEira, lUZiNETE fraNÇa SiQUEira, 
MariZa SilVa da coSTa, BENEdiTo JoaQUiM caMPoS coUTo, orlaNdo dE 
dEUS E SilVa NETo, cHarlES cÉSar TocaNTiNS dE SoUZa, adriaNo fEr-
rEira dE MEllo, MarcElo BEZErra caMPoS, adHEMar MEdEiroS rioS, 
WalBErTo SaNcHES dE oliVEira, WHEBErToN alUiZio BoNfiM araÚJo, 
Maria do carMo riTa, WEBEr SilVa GalVÃo, GraciEllE SilVa dE SoUSa 
GalVÃo, irlaNdia SilVa GalVÃo, rodriGo raMoS loBo, riSoNETE PiN-
To rodriGUES, MaUricio dE JESUS MarTiNS da VEiGa, MoiSES GoMES 
SoarES filHo, odair JoSÉ MoraES ViaNa, firMo lEiTE GiroUX, aNdrEY 
fErNaNdES MaTEUS, PoliaNa da SilVa rocHa, JoÃo aNdErSoN NUNES PE-
rEira, olEUda floriNdo dE caSTilHo, diMaS MElo cardoSo, TEc liX 
aMBiENTal lTda EPP e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito 
de eventual apresentação de razões e documentos ao conselho Superior do Mi-
nistério Público até a sessão do julgamento, para fins de impugnação do ARQUI-
VaMENTo do inquérito civil SiMP nº 001170-027/2019.
Tucuruí-Pa, 01 de abril de 2022.
luiz alberto almeida Presotto
2o Promotor de Justiça Titular de Tucuruí

Protocolo: 780991
iNQUÉrito ciViL Portaria Nº 05/2022-MP/5ªPJM
aditaMeNto À Portaria de iNQUÉrito ciViL Nº 07/2021-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas 
atribuições de defesa do urbanismo e do patrimônio cultural, vem no pleno 
uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da constitui-
ção federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, 
art. 26, I, da Lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, I, da Lei Orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público rESolVE promover o adiTaMENTo ao iN-
QUÉriTo ciVil na forma que segue:
oBJETo da aPUraÇÃo: apurar danos ao meio ambiente e aos direitos dos 
consumidores do Município de Marituba em decorrência do suposto funcio-
namento irregular do empreendimento de fabricação de água envasada da 
empresa água Universal Eireli.
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo PaSSiVo: áGUa UNiVErSal EirEli
EMENTa: adiTar a PorTaria nº 07/2021-MP/5ªPJM para que o objeto 
deste inquérito civil passe a ser “apurar os danos ao meio ambiente em 
decorrência do suposto funcionamento irregular do empreendimento de 
fabricação de água envasada da Empresa água Universal EirEli”.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 780983
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 041/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 008/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empre-
sa liNKMarKET iNforMaTica E TElEcoMUNicacoES lTda (cNPJ nº 
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09.636.384/0002-99)
objeto: registro de Preços para aquisição de Nobreaks, incluindo garantia 
de funcionamento e assistência técnica de, no mínimo 12 (doze) meses,
data da assinatura: 02.07.2021
Vigência: 06/07/2021 a 06/07/2022
Preços registrados: 

iteM descrição
Qtd Marca / fabricante Preço Unitário

113 UPs PG ii 1400va bivolt 2 baterias 8 tomadas
coletek energia 990,00

03

NOBREAK DE 1,5 KVA - Configurações específicas mínimas obrigatórias:
Ø Potência de, no mínimo, 1400Va/840W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão 

de Saída: 115V. forma de onda senoidal por aproximação. Processador risc/flash - Não serão aceitos 
equipamentos com a tecnologia cisc. comunicação inteligente através de porta USB, sendo que deverá 

acompanhar Cabo. Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak. Deverá possuir filtro 
de linha. inversor sincronizado com a rede através do sistema Pll. deverá possuir, no mínimo, 1(um) lEd 
para sinalização dos status do nobreak. função mute. Botão liga/desliga temporizado. recarga automática 
das baterias: mantém as baterias em plena carga.conexão para baterias externas para expansão da auto-
nomia. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 

função True rMS. rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). Baterias 
internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7ah, selada livre de manutenção. Tempo de transferência inversor: 
< 0,8 ms Deverá possuir, no mínimo, 5(cinco) tomadas no padrão NBR 14136. Autoteste na partida: Afim 
de verificar o funcionamento ideal do equipamento. Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na 
ausência de rede elétrica. circuito desmagnetizador. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade 

reserva. contra descarga total das baterias. contra surtos de Tensão. contra sobreaquecimento: inversor e 
Transformador. contra curto-circuito no inversor. - contra sub/sobretensão da rede elétrica

 

iteM
descrição
cota re-

serVada

Qtd Marca / fabricante Preço Unitário 

37 UPs PG ii 1400va bivolt 2 baterias 8tomadas
coletek energia. 990,00

04

NOBREAK DE 1,5 KVA - Configurações específicas mínimas obrigatórias:
ØPotência de, no mínimo, 1400Va/840W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão 

de Saída: 115V. forma de onda senoidal por aproximação. Processador risc/flash - Não serão aceitos 
equipamentos com a tecnologia cisc. comunicação inteligente através de porta USB, sendo que deverá 

acompanhar Cabo. Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak. Deverá possuir filtro 
de linha. inversor sincronizado com a rede através do sistema Pll. deverá possuir, no mínimo, 1(um) lEd 
para sinalização dos status do nobreak. função mute. Botão liga/desliga temporizado. recarga automática 
das baterias: mantém as baterias em plena carga. conexão para baterias externas para expansão da auto-
nomia. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 

função True rMS. rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). Baterias 
internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7ah, selada livre de manutenção. Tempo de transferência inversor: 
< 0,8 ms Deverá possuir, no mínimo, 5(cinco) tomadas no padrão NBR 14136. Autoteste na partida: Afim 
de verificar o funcionamento ideal do equipamento. Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na 
ausência de rede elétrica. circuito desmagnetizador. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade 

reserva. contra descarga total das baterias. contra surtos de Tensão. contra sobreaquecimento: inversor e 
Transformador. contra curto-circuito no inversor. - contra sub/sobretensão da rede elétrica

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: avenida Princesa isabel, nº 629, Bairro centro, 
no município de Vitória -  ES, cEP 29.010-904, Telefone: (11) 2020-9010 , 
E-mail: licitacao@linkmarket.com.br

Protocolo: 675910
Portaria Nº 0167/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍ-
cio PerÍodo a coNtar 

de
dias

restaNtes

112317/2022 adilSoN GoMES da 
SilVa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100310/2022 aliEl caroliNE alVa-
rENGa MoTa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100295/2022 aNa aMElia TaVarES 
cHocroN 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100254/2022 aNa claUdia dE aZE-
VEdo BaNHoS 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101127/2022 aNToNio carloS 
araUJo PirES 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

114197/2022 BEaTriZ aGUiar MoTa 2021/2022 15/03 a 
09/04/2022 23/03/2022 18

101764/2022 BrENda PraZErES dE 
caMPoS raMoS 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 14/01/2022 26

100519/2022 cora coraliNa alVES 
rEiS dE SoUSa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101295/2022 daYaN roBErTo diNiZ 
E SilVa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

102704/2022 diEGo rodriGUES dE 
SoUZa 2021/2022 24/01 a 

22/02/2022 24/01/2022 30

100221/2022 EdYlaiNE criSTiNa 
araUJo PiNHEiro 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

115291/2022 ElENiSE NEVES 
TEiXEira 2021/2022 22/04 a 

21/05/2022 22/04/2022 30

103681/2022 EliaNa doS SaNToS 
aQUiNo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

114736/2022 fraNcENildo alMEida 
da SilVa 2021/2022 07/03 a 

01/04/2022 28/03/2022 05

102923/2022 fraNciorliS frEiTaS 
ViaNa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 21/01/2022 16

102185/2022 GlaUcia MiraNda 
cHada 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100580/2022 GorETH rocHa BorBa 
coSTa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100732/2022 HEllEN criSTiNa 
PaMPloNa cHaGaS 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 10/01/2022 27

108608/2022 iSaBElla fErrEira 
GoNZalEZ 2021/2022 01 a 

30/03/2022 01/03/2022 30

100383/2022 JEaN MaTiaS aViZ 
alVarEZ 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100441/2022 JErffSoN lEMoS 
TorTola 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

105288/2022
JoSE GEraldo 

NaSciMENTo VElloSo 
da SilVa

2019/2020 10 a 
24/01/2022 17/01/2022 08

115219/2022 JoSE orlaNdo SENa 
do roSario 2021/2022 01 a 

30/04/2022 01/04/2022 30

100543/2022 KlEYSoN da SilVa Sal-
daNHa VaScoNcEloS 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101705/2022 lidia Maria BarBoSa 
calado coiMBra 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 14/01/2022 26

109860/2022 lorENa dE SoUZa 
MElo corrEa 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

114759/2022 lUcaS PorTiNHo 
BUENo 2021/2022 07/03 a 

05/04/2022 28/03/2022 09

115630/2022 lUciaNa do ValE car-
doSo doS SaNToS 2021/2022 03/03 a 

01/04/2022 03/03/2022 30

112888/2022 lUciaNa MEdEiroS 
BENTo 2020/2021 03 a 

21/03/2022 14/03/2022 08

100117/2022 MarcElo aUGUSTo 
TEiXEira MiraNda 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100714/2022 Marco aNToNio 
MaciEl da SilVa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100152/2022
Marco aUrElio dE 

NaZarETH carValHo 
dE liMa

2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 07/01/2022 30

110259/2022 Maria aParEcida 
fErrEira SilVa 2021/2022 07/03 a 

05/04/2022 07/03/2022 30

103737/2022 MaUricEli PiNHEiro 
PaNToJa 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

100333/2022 NElSilENE PErEira 
carValHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

103225/2022 oriValdo PEdro 
dE liMa 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

105552/2022 PaUlo SErGio da 
SilVa SoarES 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101947/2022 rafaEl TEodoro 
corrEia 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100157/2022 raiMUNdo roBSoN 
SoUSa SilVa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30
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109007/2022 raQUEl liMa dE 
oliVEira 2020/2021 15/02 a 

16/03/2022 25/02/2022 20

102084/2022
rENaTa Maia iSoPPo 
alGaraNHar GoN-

calVES
2021/2022 11/01 a 

09/02/2022 18/01/2022 23

100236/2022 rodEricK dE SoUZa 
caNTUaria 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100662/2022 roSaNa PUrificacao 
dE MoraES cHaVES 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100139/2022 roSEMarY BarroS dE 
oliVEira 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101420/2022 roSiVaNE dE SoUZa 
MENdES 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

100225/2022 SaNdro foNSEca 
fErrEira 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

107066/2022 SEBaSTiao iSSa rEiS 
GoMES 2021/2022 07/03 a 

05/04/2022 07/03/2022 30

103045/2022 WalBEr fErrEira da 
coNcEicao JUNior 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 17/01/2022 20

101814/2022 WaldoMiro oliVEira 
MoNTEiro 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 17/01/2022 23

100751/2022 WaNdErlaN dE MElo 
BriTo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 04 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 780902
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 29 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 0597/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaNtes

123431/2020 aNa claUdia dE 
SoUSa SaNToS 2019/2020 20/11 a 

19/12/2020 20/11/2020 30

120075/2021 aNdrEa Marilia dE-
METrio Gaia ViEira 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

105287/2021
arNaldo JoSE 

BorGES dE MENEZES 
JUNior

2020/2021 01/02 a 
02/03/2021 18/02/2021 13

104129/2021 carloS alVES da 
SilVa 2020/2021 11/01 a 

09/02/2021 01/02/2021 09

118157/2021 cEliNa QUEiroZ 
caMPoS BraNdao 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

115102/2020 daNNY criS PacHEco 
rodriGUES 2019/2020 20/07 a 

18/08/2020 20/07/2020 30

117417/2021 dENiSio ViEira dE 
carValHo 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

110752/2021 EMErSoN BrUNo dE 
oliVEira GoMES 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 03/05/2021 30

118809/2021 GUSTaVo MorEira 
PaMPloNa 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

115639/2021 HENriQUE TEiXEira da 
SilVa JUNior 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

118181/2020 JEaNNE MarY falcao 
QUEriNo 2019/2020 31/08 a 

29/09/2020 31/08/2020 30

118340/2021 lorENa THaiS No-
GUEira PorTEla 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

117759/2020 lUcaS PaMPloNa 
PaolElli 2019/2020 08/09 a 

07/10/2020 08/09/2020 30

120273/2021 Maria dEUZiaNa 
foNSEca lEao 2020/2021 26/07 a 

24/08/2021 26/07/2021 30

116545/2021 MaricElio araUJo dE 
alMEida 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

121814/2021 MaYrlaN carNEiro 
aGUiar 2020/2021 09/09 a 

08/10/2021 09/09/2021 30

114361/2021 MorGaNa aMiN da 
rocHa 2020/2021 07/06 a 

06/07/2021 07/06/2021 30

109326/2021
Paolla alaNa SHaroN 
araUJo liMa BriTo dE 

oliVEira
2020/2021 01 a 

30/04/2021 01/04/2021 30

126678/2020 PaUla alVES BiSi doS 
SaNToS 2019/2020 19/11 a 

18/12/2020 19/11/2020 30

129585/2020 PriScila NaSciMENTo 
GoMES frEirE 2019/2020 23/11 a 

22/12/2020 10/12/2020 13

106385/2021 raiMUNdo NoNaTo 
coSTa BElEZa JUNior 2020/2021 02 a 

31/03/2021 02/03/2021 30

126618/2020 raiSSa rENEE dE 
oliVEira JiMENEZ 2019/2020 09/11 a 

08/12/2020 09/11/2020 30

113887/2021 rEGiNaldo cEZar 
NaSciMENTo da coSTa 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

113760/2021 SaMUEl SoUZa 
GoMES 2020/2021 20/07 a 

18/08/2021 20/07/2021 30

114445/2021 SaNdro SilVa dE 
SoUZa 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

116035/2020 SErGio doS SaNToS 
aQUiNo 2019/2020 06/07 a 

04/08/2020 31/07/2020 05

119649/2021 SErGio doS SaNToS 
aQUiNo 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

121072/2021 SilVia rEGiNa lEao 
dE oliVEira 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

117408/2021 SilVio NoNaTo coE-
lHo da SilVa 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

110948/2021 ViViaNNE SoUZa dE 
oliVEira 2020/2021 01 a 

30/05/2021 01/05/2021 30

137813/2021 WilSoN dE oliVEira 2020/2021 08/11 a 
02/12/2021 25/11/2021 08

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 25 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 780895
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 30 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 0604/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

126585/2020 ailSoN SaNTaNa PiNHEiro 2019/2020 07 12 a 18/12/2020

136317/2021 alEXaNdrE BriTo cardiaS JUNior 2020/2021 12 10 a 21/01/2022

124156/2020 alEXaNdrE liMa da Graca 2018/2019 16 17/11 a 
02/12/2020

126801/2020 aNa lUcia ElUaN liMa 2019/2020 08 07 a 14/01/2021
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136066/2021 aNa PaUla NoGUEira dE araUJo 
fariaS 2018/2019 08 09 a 16/03/2022

129266/2021 aNa PaUla SalaME cHaVES 2019/2020 15 04 a 18/10/2021

105612/2021 arNaldo JoSE BorGES dE MENEZES 
JUNior 2020/2021 13 01 a 13/06/2021

137718/2021 BrUNo fiGUEirEdo PaNToJa dE 
MiraNda 2020/2021 15 02 a 16/12/2021

118761/2021 cHriSTiaNE TEiXEira da SilVa 
fUJiYaMa 2018/2019 30 12/07 a 

10/08/2021

127793/2020 driElE MaraGoNES SoUSa 2019/2020 30 18/01 a 
16/02/2021

118237/2020 EVErToN da SilVa PiNHEiro 2019/2020 30 08/09 a 
07/10/2020

108960/2021 JaMilE coSTa da SilVa 2019/2020 14 26/04 a 
09/05/2021

117076/2020 Joao lUiS calado araUJo 2019/2020 30 13/10 a 
11/11/2020

124305/2020 Joao odilSoN SiQUEira da SilVa 2019/2020 30 03/11 a 
02/12/2020

126912/2020 KarEN BaldiSSEra 2019/2020 20 30/11 a 
19/12/2020

118215/2021 lorENa dE SoUZa MElo corrEa 2019/2020 30 28/06 a 
27/07/2021

103372/2021 lUcaS PorTiNHo BUENo 2018/2019 30 18/02 a 
19/03/2021

103405/2021 lUiZ lEoMar GoMES dE fariaS 
JUNior 2018/2019 30 18/02 a 

19/03/2021

127338/2020 Marcio dE oliVEira MENdES 2019/2020 15 04 a 18/12/2020

104852/2021 MaYara carValHo fradE 2018/2019 08 01 a 08/03/2021

110168/2021 rENaTa GaBriEllE BarBoSa diaS 
da SilVa 2019/2020 12 10 a 21/05/2021

116708/2021 roBErTa SilVEira d oliVEira dE 
araUJo coSTa 2020/2021 19 19/07 a 

06/08/2021

117476/2021 rodEricK dE SoUZa caNTUaria 2020/2021 30 05/07 a 
03/08/2021

124452/2020 roMUlo crUZ da lUZ 2018/2019 30 07/01 a 
05/02/2021

137885/2021 roSiaNE ESTEVES doS SaNToS 2019/2020 30 24/01 a 
22/02/2022

122343/2021 roSiMara liMa dE SoUSa loPES 2020/2021 30 08/09 a 
07/10/2021

128487/2020 SilVia aNdrEZa dE caSTro 
MENdES 2019/2020 30 18/02 a 

19/03/2021

129682/2020 TiaGo cardoSo MarTiNS 2018/2019 12 27/11 a 
08/12/2020

121930/2020 VENUSa Maria SaNToS frEirE 2018/2019 09 13 a 21/10/2020

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 26 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 780896
Portaria Nº 0165/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

113040/2022 alcilEia lEal dE MacEdo 2021/2022 12 21/03 a 
01/04/2022

105496/2022 aMaNda dE NoVoa liMa 2019/2020 14 14 a 
27/02/2022

107837/2022 BEaTriZ aGUiar MoTa 2021/2022 26 15/03 a 
09/04/2022

103230/2022 criSTiaNo dE caSTro NoBrE 2021/2022 27 03 a 
29/03/2022

108452/2022 daNiEla MaYaNa SilVa dE araUJo 2021/2022 30 01 a 
30/04/2022

102309/2022 fraNcENildo alMEida da SilVa 2021/2022 26 07/03 a 
01/04/2022

107507/2022 fraNcENildo alMEida da SilVa 2020/2021 19 09 a 
27/05/2022

105106/2022 GEorGE aMilToN GoNcalVES da 
SilVa 2020/2021 13 11 a 

23/02/2022

113891/2022 GETUlio aNdradE NaSciMENTo 
filHo 2021/2022 15 30/03 a 

13/04/2022

114302/2022 HEloiSa HElENa lEal Vidal 2021/2022 23 04 a 
26/07/2022

105285/2022 JoSE GEraldo NaSciMENTo VEllo-
So da SilVa 2019/2020 15 10 a 

24/01/2022

110881/2022 lUcaS PorTiNHo BUENo 2021/2022 30 07/03 a 
05/04/2022

104182/2022 lUciaNa JorGE MoraES SilVa 2020/2021 13 07 a 
19/03/2022

101269/2022 lUciaNa MEdEiroS BENTo 2020/2021 19 03 a 
21/03/2022

106888/2022 Maria da Gloria fiGUEiraS doS 
SaNToS 2020/2021 30 01/02 a 

02/03/2022

112937/2022 NElMa rEGiNa da SilVa aMaro 
coSTa 2021/2022 12 25/04 a 

06/05/2022

113015/2022 oZilEa SoUZa coSTa 2018/2019 06 21 a 
26/03/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 01 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 780897
Portaria Nº 1544/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea “f” da lei comple-
mentar nº 057, de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará) c/c artigo 15, §1.º da resolução n.º 022/2012 do co-
légio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a manifestação da Promotora de Justiça substituta de São 
Sebastião da Boa Vista;
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 000385-059/2020,
r E S o l V E:
dESiGNar o ProMoTor dE JUSTiÇa BrUNo alVES cÂMara, titular da PJ 
de CURRALINHO, ou quem suas vezes fizer, para atuar na Notícia de Fato 
SiMP n.º 000385-059/2020 e tomar providencias que entender cabíveis.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 780898
Portaria Nº 0164/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:
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ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo 
aNterior

NoVo PerÍ-
odo

112919/2022 EdYr JoSE PErEira falcao 
JUNior 2021/2022 01 a 

30/04/2022
04/04 a 

03/05/2022

123939/2021 Maria GraciETE rodri-
GUES do aMaral 2020/2021 01 a 

30/07/2021
05/07 a 

03/08/2021

114956/2022 Mario da coSTa frEiTaS 
JUNior 2021/2022 01 a 

30/11/2022 02 a 31/05/2022

130643/2021 roSENia MEdEiroS NEVES 2019/2020 11/01 a 
09/02/2021

17/11 a 
16/12/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
BElÉM, 01 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 780899
resUMo da Portaria N. 020/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000898-138/2021
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: JoSENilda coSTa fariaS.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “acom-
panhar a celebração de aNPc, oriundo dos autos do processo nº 0002021-
08.2017.8.14.0124, tendo como compromissária a Sra. Josenilda costa farias”.
São domingos do araguaia/Pa, 31 de março de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 781050
extrato da Portaria nº 18/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000629-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 18/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará/coNSElHo rE-
GioNal dE odoNToloGia do ESTado do Pará
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaracaNÃ
assunto: acompanhamento de possível irregularidade, na contratação de ser-
vidores temporários, sem formação, para desempenhar as funções de auxiliar 
e técnico de saúde bucal nas unidades de Saúde do Município de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781286
extrato da Portaria nº 16/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000198-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 16/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MaracaNÃ/MU-
NicÍPio dE MaracaNÃ
assunto: acompanhamento do processo de revitalização da creche do Km 
18, Município de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781271
extrato da Portaria nº 15/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000197-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 15/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará

Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MaracaNÃ/MU-
NicÍPio dE MaracaNÃ
assunto: acompanhamento do processo de revitalização da Escola Giras-
sol, localizada na Vila São Benedito, Município de Maracanã
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781268
extrato da Portaria nº 21/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000850-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 21/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: visando a apuração de situação de vulnerabilidade envolvendo os 
menores E.r.T e M.W.r.M
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781294
extrato da Portaria nº 22/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000654-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 22/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: visando a apuração de situação de vulnerabilidade envolvendo a 
menor r.d.N.M
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781296
extrato da Portaria nº 19/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000615-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 19/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: HErMENEGilda da coSTa fErrEira
assunto: acompanhamento da situação de possível vulnerabilidade da idosa
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781288
extrato da Portaria nº 20/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000622-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 20/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: visando a apuração de situação de vulnerabilidade envolvendo a 
menor S.r.B.M
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781291
extrato da Portaria nº 23/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000646-069/2021 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 23/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará/TaTiaNE da coN-
cEiÇÃo GoUlarT
Polo Passivo: SEcrETaria dE SaÚdE dE MaracaNÃ
assunto: acompanhamento da situação de vulnerabilidade em que a Sra. 
criSTiNa da coNcEiÇÃo GoUlarT

SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 781300
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de reVoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022-Pe-PMa 
a Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa,cNPJ05.105.127/0001-99, 
no uso das suas atribuições legais, com fundamento  disposto no artigo 
49 da Lei nº 8.666 e justificativa que consta nos autos, determinou a REVOGA-
ÇÃo do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 013/2022-PE-PMa,que se realizaria no dia 
17/03/2022, às 16h, tendo por objeto  o Sistema de registro de Preços para 
Fornecimento de Materiais de Construção, madeira e cerâmica, para atender 
às demandas da Prefeitura Municipal de abaetetuba e suas Secretarias vin-
culadas, pelo período de 12 (doze) meses, em virtude do lote fracassado da 
licitação anterior (Pregão eletrônico nº 15/2021-PE-PMa). informações sobre 
a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, 
www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua 
Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, 
em dias de efetivo expediente.  data: 16 de março de 2022. Francineti 
Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 781412

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
aViso de ratiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de abaetetuba torna público que o secre-
tário municipal de saúde no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Municipal nº 012, de 04 de fevereiro de 2021 raTificoU o pro-
cesso de diSPENSa Nº 001/2022, cujo objeto é locação de imóvel Para 
funcionamento da Garagem de carros da Secretaria Municipal de Saúde 
em favor do Sr. Joel Soares de Moraes, portador do cPf nº 628.078.382-
00, pelo Valor Global de r$ 74.400,00 (Setenta e quatro mil e quatrocentos 
reais). Vigência de 12 (doze) meses. Gabinete do Secretário municipal de 
Saúde, em 30 de março de 2022. charles cezar tocantins de souza - 
secretário Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato 
disPeNsa Nº 001/2022 

Partes: Prefeitura Municipal de abaetetuba/secretaria Municipal de 
saúde, cNPJ nº 12.282.048/0001-19. origem: dispensa nº 001/2022. 
objeto: locação de imóvel Para funcionamento da Garagem de carros da 
Secretaria Municipal de Saúde. contrato em favor do Sr. Joel Soares de Mo-
raes, portador do cPf nº 628.078.382-00. contrato nº 2021/102 Valor glo-
bal: r$ 74.400,00 (Setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Vigência de 
12 (doze) meses de 04/04/2022 à 04/04/2023. assinatura: 04 de abril de 
2022. charles cezar tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 781414

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de terMo aditiVo

1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.087/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE GESTÃo da MoViMENTaÇÃo 
doS rEcUrSoS do fUNdEB e a empresa raJ TEcNoloGia E coMÉrcio 
dE ProdUToS diVErSoS EirEli. o valor da contratação resta aditada 
em r$ 71.845,20 (Setenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais 
e vinte centavos), passando o valor total para r$ 359.226,00 (Trezentos 
e cinquenta e nove mil duzentos e vinte e seis reais). fica prorrogado o 
prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 22 de 
novembro de 2021 até 22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.089/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa raJ 
TEcNoloGia E coMÉrcio dE ProdUToS diVErSoS EirEli. o valor da 
contratação resta aditada em r$ 7.177,38 (Sete mil cento e setenta e sete 
reais e trinta e oito centavos), passando o valor total para r$ 35.886,92 
(Trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois cen-
tavos). fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado 
contrato, a partir de 22 de novembro de 2021 até 22 de novembro de 
2022.ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo

1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.088/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social e a 
empresa raJ TEcNoloGia E coMÉrcio dE ProdUToS diVErSoS EirEli. 
o valor da contratação resta aditada em r$ 12.603,25 (doze mil seiscen-
tos e três reais e vinte e cinco centavos), passando o valor total para r$ 
63.018,25 (Sessenta e três mil e dezoito reais e vinte e cinco centavos). 
fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado con-
trato, a partir de 22 de novembro de 2021 até 22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: roNaLd de soUZa NoBre
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.096/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE e a empresa oliMaQ 
coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - EPP. o valor da contratação resta aditada 
em r$ 9.358,75 (Nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e 
cinco centavos), passando o valor total para r$ 46.793,75 (Quarenta e 
seis mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). fica 
prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a 
partir de 22 de novembro de 2021 até 22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.097/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social e a 
empresa oliMaQ coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - EPP. o valor da con-
tratação resta aditada r$ 11.020,00 (onze mil e vinte reais), passando 
o valor total para r$ 55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais). fica 
prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a 
partir de 22 de novembro de 2021 até 22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: roNaLd de soUZa NoBre
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.098/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a empresa 
oliMaQ coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - EPP. o valor da contratação resta 
aditada r$ 19.071,25 (dezenove mil e setenta e um reais e vinte e cinco 
centavos), passando o valor total para r$ 95.356,25 (Noventa e cinco mil 
trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). fica prorroga-
do o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 
22 de novembro de 2021 até 22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.099/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa oli-
MaQ coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - EPP. o valor da contratação resta 
aditada r$ 17.052,50 (dezessete mil e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos), passando o valor total para r$ 85.262,50 (oitenta e cinco mil 
duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). fica prorrogado o 
prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 22 de 
novembro de 2021 até 22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.100/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE e a empre-
sa oliMaQ coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - EPP. o valor da contratação 
resta aditada r$ 1.792,50 (Hum mil setecentos e noventa e dois reais e 
cinquenta centavos), passando o valor total para r$ 8.962,50 (oito mil 
novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). fica prorrogado 
o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 22 
de novembro de 2021 até 22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: HiLder ViNiciUs de soUZa FeLiX
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.101/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE GESTÃo da MoViMENTaÇÃo 
doS rEcUrSoS do fUNdEB e a empresa a. r. GoiS EPP. o valor da contra-
tação resta aditada em r$ 52.138,25 (cinquenta e dois mil cento e trinta e 
oito reais e vinte e cinco centavos), passando o valor total para r$ 260.691,25 
(duzentos e sessenta mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e cinco 
centavos). fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado 
contrato, a partir de 22 de novembro de 2021 até 22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo.
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.102/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social e 
a empresa a. r. GoiS EPP. o valor da contratação resta aditada em r$ 
5.915,75 (cinco mil novecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), 
passando o valor total para r$ 29.578,75 (Vinte e nove mil quinhentos e 
setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). fica prorrogado o prazo de 
fornecimento do objeto do mencionado contrato, a partir de 22 de novem-
bro de 2021 até 22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: roNaLd de soUZa NoBre.
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao con-
trato n.º 2.103/2020. PrEGÃo PrESENcial N.º 018/2019/PMa Parte: 
MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa a. 
r. GoiS EPP. o valor da contratação resta aditada em r$ 5.559,50 (cinco 
mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), passando o 
valor total para r$ 27.797,50 (Vinte e sete mil setecentos e noventa e sete 
reais e cinquenta centavos). fica prorrogado o prazo de fornecimento do 
objeto do mencionado contrato, a partir de 22 de novembro de 2021 até 
22 de novembro de 2022.
ordenador de despesa: roNaLd de soUZa NoBre.
1° Prorrogação ao contrato n.º 1.842/2021. PrEGÃo PrESENcial 
N.º 006/2021/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE afUá e a empresa l. SoM E EVENToS E SErViÇoS lTda-ME.
o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual 
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de 25% (vinte e cinco por cento) na inclusão dos lotes 4 e 5 constante na 
cláusula decima Segunda, item 12.2 do contrato original. fica prorrogado 
o prazo de execução do objeto do mencionado no contrato, a partir do dia 
04 de março de 2022 até 31 de dezembro de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo
1° termo aditivo ao contrato n.º 1.676/2021. Tomada de Preços n° 
006/2021/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
afUá e a empresa EXEcUTiVa coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda.
fica prorrogado o prazo de execução e entrega da obra, por um tempo de 90 
(noventa) dias, contando a partir de 15 de março até 13 de junho de 2022.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo

coNtrato N.º 1.201/2022
PreGÃo PreseNciaL N° 004/2022/PMa

Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a em-
presa JET locadora E SErViÇoS EirEli
objeto: locaÇÃo dE UM VEÍcUlo, colocado a diSPoSiÇÃo da rEPrE-
SENTaÇÃo EM BElÉM.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo

resULtado FiNaL PreGÃo PreseNciaL N.º 006/2022
a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o re-
sultado final do Pregão Presencial n.º 004/2022. Empresa Vencedora: V. 
SaNToS da coSTa - ME, lote i, Valor r$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), Mc fUrTado - EPP, lote ii, Valor r$ 650.000,00 (Seiscentos 
e cinquenta mil reais), l. fEiToSa doS SaNToS - ME, lote iii, Valor r$ 
47.990,00 (Quarenta e sete mil, novecentos e noventa reais).

afuá-Pa, 01 de abril de 202.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY

PrEGoEiro

resULtado FiNaL toMada de PreÇos N.º 003/2022
a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o re-
sultado final do Tomada de Preços n.º 003/2022. Empresa Vencedora: 
EXEcUTiVa coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, Valor r$ 1.771.544,07 (Um 
milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro 
reais e sete centavos).

afuá-Pa, 01 abril de 2022.
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 781419

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aVisos de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-003 
objeto: contratação de empresa de engenharia habilitada junto aos ór-
gãos competentes, com comprovação de acervo técnico especifico em re-
forma de escola, para a EMEif Miguel Gouveia localizada na Vila do cacoal 
do Peritoró, zona rural do município de Bragança/Pa, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Vencedor(es): Pinheiro 
e Serviços ltda, com o valor total de r$ 379.223,74(trezentos e setenta 
e nove mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos). 
Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93. raimundo Nonato de 
oliveira - Prefeito Municipal.

toMada de PreÇos Nº 2/2022-005 
objeto: contratação de empresa especializada para execução de cons-
trução de rede de drenagem de águas pluviais, nas vias do município de 
Bragança/PA, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
infraestrutura Urbana e rural, do município de Bragança/Pa.  . Vencedor 
(es): laca Engenharia ltda, com o valor total de r$ 2.818.782,49(dois 
milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e dois reais e qua-
renta e nove centavos). Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93. 
raimundo Nonato de oliveira - Prefeito

toMada de PreÇos Nº 2/2022-004 
objeto: contratação de empresa especializada na construção de ponta de 
concreto armado na Av. Nazeazeno Ferreira - PA 458, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de infra Estrutura Urbana e rural no 
município de Bragança/Pa. Vencedor(es): M.de l.de Jesus oliveira Eireli Me, 
com o valor total de r$ 892.801,23(oitocentos e Noventa e dois Mil, oitocen-
tos e Um reais e Vinte e Três centavos). Homologo a licitação na forma da 
lei nº 8.666/93.2. raimundo Nonato de oliveira - Prefeito Municipal.

eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº: 20220808 
origem: Tomada de Preços nº 2/2022-005. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Bragança. contratado: laca Engenharia ltda. objeto: contra-
tação de empresa especializada para execução de construção de rede de 
drenagem de águas pluviais, nas vias do município de Bragança/PA, a fim 
de atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura Ur-
bana e rural, do município de Bragança/Pa. Valor Total: r$ 2.818.782,49 
(dois milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e dois reais e 
quarenta e nove centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Projeto 
0311.174511517.1.026 obras de drenagem Urbana-cidade, Vila, Vilare-
jos e Povoados, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, 
Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 2.818.782,49. Vigência: 06 de 
abril de 2022 a 06 de abril de 2023.

coNtrato Nº: 20220809 
origem: Tomada de Preços Nº 2/2022-004. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Bragança. contratado: M.de l.de Jesus oliveira Eireli Me. objeto: 
contratação de empresa especializada na construção de ponta de concreto 
armado na Av. Nazeazeno Ferreira - PA 458, a fim de atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de infra Estrutura Urbana e rural no município 
de Bragança/Pa. Valor Total: r$ 892.801,23 (oitocentos e noventa e dois 
mil, oitocentos e um reais e vinte e três centavos). Programa de Tra-
balho: Exercício 2022 Projeto 0311.267821517.1.037 const. e Paviment. 
Estradas Vicinais, Pontes, Pontilhões e Bueiros, Classificação econômica 
4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de 
r$ 892.801,23. Vigência: 06 de abril de 2022 a 06 de abril de 2023.

coNtrato Nº 20220807
origem: Tomada de Preços nº 2/2022-003. contratante: fundo Municipal 
de Educação. contratado: Pinheiro e Serviços ltda. objeto: contratação de 
empresa de engenharia habilitada junto aos órgãos competentes, com com-
provação de acervo técnico especifico em reforma de escola, para a EMEIF 
Miguel Gouveia localizada na Vila do cacoal do Peritoró, zona rural do mu-
nicípio de Bragança/Pa, a fim de atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Valor Total: r$ 379.223,74 (trezentos e setenta e nove 
mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos). Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Projeto 1616.123650012.1.100 reforma de Escolas 
da Educação Infantil- Pré-Escolas, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de r$ 
379.223,74. Vigência: 06 de abril de 2022 a 06 de abril de 2023.

Protocolo: 781420

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021 - FMs
coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/FUNdo 
MUNiciPaL de saÚde, coNTraTado: N. r. da SilVa - EirEli - cNPJ: 
15.837.895/0001-90 - contrato administrativo nº. 077/2022 fMS, no va-
lor de r$ 17.986,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta e seis reais), 
OBJETO: Fornecimento de Pneus, para atendimento das atividades fins do 
fundo Municipal de Saúde, dotação10 301 0202 2.007 - Manutenção do 
PaB-fiXo; 10 302 0238 2.020 - Manutenção da Média complexidade; 10 
305 0235 2.022 - Manutenção da Vigilância em Saúde; 10 122 0004 2.023 
- Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo. Vigência: 29/03/2022 a 31/12/2022.

eXtrato de coNtrato  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 - FMs

coNtrataNte - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE, coNTraTado PoSTo Tradicao lTda - cNPJ: 
28.129.928/0001-90- contrato administrativo nº. 078/2022 fMS, no valor 
de  r$ 345.500,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), 
oBJETo: aquisição de combustível(gasolina) para o abastecimento dos ve-
ículos da Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0202 2.007 - Manutenção 
do PaB - fiXo; 10 301 0202 2.009 - Manutenção do Programa Saúde da 
família - PSf; 10 301 0202 2.010 - Manutenção do PaB - ESTadUal; 10 
302 0238 2.020 - Manutenção da Média complexidade; 10 305 0235 2.022 
- Manutenção da Vigilância em Saúde; 10 304 0235 2.021 - Manutenção da 
Vigilância Sanitária; 10 305 0004 2.134 - Combate ao Covid -19; 10 301 0202 
2.006 - Manutenção do Programa agente comunitários de Saúde -PacS; 10 
122 0004 2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 33903000 - 
Material de consumo. Vigência: 29/03/2022 a 29/03/2023.

elysson Leonarde Kloss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 781421

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos de adesÃo 

coNtrato adMiNistratiVo Nº 1.ad.005/2022-PMc 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-
50. contratada: Split Service refrigeração comercio e Serviços ltda, cNPJ 
Nº 11.048.879/0001-68. objeto: contratação de empresa especializada em 
serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva 
de aparelhos de refrigeração, a fim de atender as necessidades da Prefeitu-
ra Municipal de cametá. Valor Total r$ 157.773,00. Vigência: 01/04/2022 
a 31/03/2023. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 2.ad.005/2022-PMc/seMed 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de 
Educação/fundo Municipal de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78 e 
o fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ nº 
31.480.157/0001-95. contratada: Split Service refrigeração comercio e 
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Serviços ltda, cNPJ nº 11.048.879/0001-68. objeto: contratação de em-
presa especializada em serviços de instalação, desinstalação, manutenção 
preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMEd. Valor Total r$ 
322.866,00. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. ordenador: Ênio de 
carvalho, secretário Municipal de educação.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 3.ad.005/2022-PMc/sMs 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saú-
de, cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: Split Service refrigeração 
comercio e Serviços ltda, cNPJ nº 11.048.879/0001-68. objeto: contra-
tação de empresa especializada em serviços de instalação, desinstalação, 
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração, a fim de 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Valor 
Total r$ 238.112,00. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. ordenador: 
Klenard attilio ranieri, secretário de saúde.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 4.ad.005/2022-PMc/seMas
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assis-
tência Social, cNPJ nº 18.782.228/0001-46. contratada: Split Service re-
frigeração comercio e Serviços ltda, cNPJ nº 11.048.879/0001-68. objeto: 
contratação de empresa especializada em serviços de instalação, desinstala-
ção, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração, a fim de 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social - SEMaS. 
Valor Total r$ 79.474,00. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. ordenadora: 
elane Pinto cassiano, secretária Municipal de assistência social.

aUtoriZaÇÃo de adesÃo ao reGistro 
de PreÇos oriGiNÁria do PreGÃo Nº9/2021-035  

Prefeitura Municipal de Bragança. objeto: contratação de empresa es-
pecializada em serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e 
corretiva de aparelhos de refrigeração. contratada: SPliT Service refrigeração 
comercio e Serviços ltda, cNPJ nº 11.048.879/0001-68. ordenadores: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá. Ênio de carvalho, Secretário Mu-
nicipal de Educação. Klenard attilio ranieri, Secretário Municipal de Saúde. elane 
Pinto cassiano, secretária Municipal de assistência social.

aVisos de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-PMc 

HoMoLoGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNica Nº 010/2022-
PMC que tem por objeto: Aquisição de Equipamento: Uma Câmara Fria Para 
instalação em Unidade de Banco de alimento no Município de cametá, e 
com base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da 
assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a Tatia-
ne de almeida Villega refrigeração, cNPJ nº 17.410.111/0001-79, Valor r$ 
61.989,90; para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi 
da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 
04/04/2022. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022-PMc/sMs 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 013/2022-
PMc/SMS que tem por objeto: aquisição de Equipamento e Material Per-
manente Para as Unidades Básicas de Saúde, Visando atender a Proposta 
nº 11311.333000/1210-09, (em anexo) da Emenda Parlamentar de nº 
81000792 do ano 2021, destinada a suprir as necessidades da Prefeitura 
Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde,e com base no relató-
rio da comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica 
do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a f. cardoso e cia ltda, 
cNPJ nº 04.949.905/0001-63, Valor r$ 96.016,00;para que produza os 
efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. data da Homologação: 04/04/2022. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

Protocolo: 781422

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de aNULaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 003/2022. 

a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça interessar, 
que a Tomada de Preço nº 003-2022. objeto: construção de uma Escola 
Municipal, na Vila do Mata Sede, Zona rural, no Município de capanema/
Pa, que aconteceria no dia 11/04/2022 ás 09:00 horas será aNUlada por 
motivos de adequação na Planilha orçamentária.

Protocolo: 781424

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

registrador: fundo Municipal de Saúde; Espécie: ata de registro de Pre-
ço nº 280301/2022; objeto: contratação de Empresa Para aquisição de 
Materiais Técnico ambulatorial E Hospitalar Para atendimento da Secretá-
ria Municipal de Saúde de capitão Poço Pregão Eletrônico nº 9/2021-044; 

Prazo de Vigência da ata: de 28/03/2022 a 28/03/2023; registrados: alta-
med distribuidora de Medicamentos ltda - Me, cNPJ 21.581.445/0001-82. 
Valor global r$ 385.541,70 (trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e 
quarenta e um reais e setenta centavos). distriben distribuidora de Pro-
dutos farmacêuticos E Hospitalares ltda, cNPJ 04.234.179/0001-00. Valor 
global r$ 1.177.483,70 (um milhão e cento e setenta e sete mil e quatro-
centos e oitenta e três reais e setenta centavos). J E S fonseca comercio 
- Me, cNPJ 04.707.391/0001-30 Valor global r$ 1.224.068,52 (um milhão 
e duzentos e vinte e quatro mil e sessenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos) a. Unidos distribuidora Eireli cNPJ 36.442.253/0001-62. Valor 
global r$ 1.844.164,84(um milhão e oitocentos e quarenta e quatro mil 
e cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Valor total 
registrado: r$ 4.631.258,76(quatro milhões e seiscentos e trinta e um mil 
e duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). arthur da 
silva Medeiros de Farias - secretário Municipal de saúde.

eXtratos de coNtratos
PreGÃo Nº 044/2021 - PMcP - Pr - srP, coNForMe saLdo 

da ata de reGistro de PreÇo Nº 280301/2022 
objeto dos contratos: contratação de Empresa Para aquisição de Ma-
teriais Técnico ambulatorial E Hospitalar Para atendimento da Secretária 
Municipal de Saúde de capitão Poço. coNTraTo Nº 2022040401. contra-
tante: fundo Municipal de Saúde contratado: distriben distribuidora de 
Produtos farmacêuticos E Hospitalares ltda, cNPJ 04.234.179/0001-00. 
Valor global r$588.741,85 (quinhentos e oitenta e oito mil e setecentos e 
quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Vigência 04/04/2022 a 
04/04/2023. coNTraTo Nº 2022040402. contratante: fundo Municipal de 
Saúde contratado: fundo Municipal de Saúde. contratado: J E S fonse-
ca comercio - Me, cNPJ 04.707.391/0001-30. Valor global r$612.034,26 
(seiscentos e doze mil e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos). 
Vigência 04/04/2022 a 04/04/2023. coNTraTo Nº 22022040403. con-
tratante: fundo Municipal de Saúde contratado: altamed distribuido-
ra de Medicamentos ltda - Me, cNPJ 21.581.445/0001-82. Valor global 
r$193.770,76 (cento e noventa e três mil e setecentos e setenta reais e 
setenta e seis centavos). Vigência 04/04/2022 a 04/04/2023. coNTra-
To Nº 2022040404. contratante: fundo Municipal de Saúde contrata-
do: a.Unidos distribuidora Eireli cNPJ36.442.253/0001-62. Valor global 
r$925.924,92 (novecentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte e qua-
tro reais e noventa e dois centavos). Vigência 04/04/2022 a 04/04/2023.

Protocolo: 781425

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de colares comunica aos interessados em Par-
ticipar da licitação referente ao Pregão Eletrônico Srp nº 002/2022 Que 
Tem como objeto registro de Preço Para futura e Eventual contratação 
de Empresa para o Serviço de recarga de oxigênio Medicinal Para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de colares/Pa, que foi 
Suspenso para a Retificação do Edital, Informamos que a sessão de Rea-
bertura do referido certame Será no dia 19/04/2022, ás 10 horas, local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. aquisição do Edital: Site do compras 
Governamentais, TcM/Pa e Portal da Transparência.

Protocolo: 781428

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de ProrroGaÇÃo de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022
Processo Licitatório nº 027/2022. objeto: registro de preço para con-
tratação de empresa de pneus e câmaras para atender a prefeitura Mu-
nicipal e as Secretarias municipais, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos Edital no End.  www.
portaldecompraspublicas.com. br. abertura das Propostas: 18/04/2022 às 
09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@
pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

errata
Processo LicitatÓrio Nº 024/2022

tomada de Preço nº 003/2022 oNde se LÊ, 24/04/2022 às 08h30min, 
Leia-se 19/04/2022 às 08h30min. Publicado no dia 04/04/2022, nos jor-
nais: Diário Oficial da União - Seção 3 nº 22, Pag: 243, IOEPA Impressa 
Oficia do Estado do Para nº 34.919, Pag: 111 e Diário do Pará Caderno 
Economia B10. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 781429
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

aViso de LicitaÇÕes
ModaLidade: PreGÃo PreseNciaL Nº 014/2022-tiPo: Menor Pre-
ço por Lote-oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada em fa-
bricação de móveis planejados sob medida, confeccionados em Mdf para 
atender necessidades da Secretaria Municipal de administração do municí-
pio de curionópolis-daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 20 de abril de 2022. 
Hora: 09:00 hs–o edital está disponível aos interessados pelo site www.
curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br–06 de abril 
de 2022–daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 013/2022–tiPo: Me-
nor Preço por item - oBJETo: registro de preços para aquisição de óleos 
lubrificantes e filtros de ar para manutenção de veículos de diversos órgãos 
municipais de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 22 de abril 
de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo 
site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 
06 de abril de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.
secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto UrBaNo

aViso de LicitaÇÕes
ModaLidade: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 012/2022 – EXclUSiVo 
Para ParTiciPaÇÃo dE Micro EMPrESaS E EMPrESaS dE PEQUENo Por-
TE - TiPo: Menor Preço por item - oBJETo: registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de materiais e ferramentas para limpeza de vias e áreas 
públicas do município de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 25 
de abril de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados 
pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br 
– 06 de abril de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.
ModaLidade: coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 02/2022 - tiPo: Me-
nor Preço - oBJETo contratação de empresa de engenharia especializada na 
execução dos serviços de construção de calçadas, sarjetas, meio fios e pavi-
mentação em concreto armado, a serem realizados em diversos pontos (ruas) 
da zona urbana e rural do município de curionópolis- daTa rEcEBiMENTo 
ProPoSTaS: 12 de maio de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível 
aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br – 06 de abril de 2022 – 
elizabeth Mª s. V. Botelho da silva – Presidente cPL.

Protocolo: 781017

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 3º termo aditivo de prazo de 01/01/2022 a 31/12/2022, ao con-
trato nº 2019003, oriundos da dispensa nº 03/2019-dl. Francisco david 
Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 781432

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

PreGÃo PreseNciaL Nº 006/2022-PP
Processo adMiNistratiVo Nº 035/2022

objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de itaituba. Tipo: Menor preço por item. data de 
abertura: 18/04/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.tcm.pa.
gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações de editais: di-
coM; e-mail:licita2017.itb@gmail.com, localizada na rod. Transamazônica 
c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison aguiar 
Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 781433

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: Termo aditivo para realinhamento de preços referente aos con-
tratos nº 2021-1111-001; 2021-1111-02; 2021-1111-03; 2021-1111-
04-PMo, resultantes do Pregão Eletrônico nº 012/2021-PMo, objeto do 

Termo: realinhamento dos preços de serviços de transporte escolar, para 
atender a rede municipal e estadual de ensino no município de ourém. do 
Percentual e Valor: fica concedido um percentual de 30%(trinta por cento) 
de aumento para todos os itens contratados com as empresas: loedson 
Nascimento de Sousa - Epp cNPJ: 14.066.118/0001-27, itens: 02; 04; 15; 
16; 19 e 20, contrato Nº 2021-1111-001, valor do contrato reajustado: r$ 
171.998,13; Transporte rodo - Norte ltda - Epp. cNPJ: 23.829.190/0001-
50, itens: 01; 03 e 11; contrato nº 2021-1111-002. Valor do contrato 
reajustado: r$ 152.391,95; Edinaldo J. de S. amaral Eireli - Me cNPJ: 
27.946.653/0001-14,itens:05; 06; 07; 08; 13 14; 17; 18; 21, contrato 
nº 2021-1111-003 - valor do contrato reajustado: r$ 302.761,55; fur-
tado Souza Empreendimentos Eireli cNPJ nº 35.829.669/0001-75,itens 
09; 10; 12; 22; 23 e 24, contrato nº 2021-1111-004 -valor do contrato 
reajustado:r$ 355.633,85. celebrados entre as partes em 24/03/2022. 
Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições ajustadas 
nos contratos. Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 781434

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-006
contratação de empresa especializada com vista a aquisição de materiais 
elétricos, para manutenção e reparos das unidades administrativas deste 
município. data e abertura dos envelopes: 26/04/2022 horário: 09:00hs.

aViso PreGÃo PreseNciaL
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-007

contratação de empresa com vistas a aquisição de materiais técnicos
hospitalares, laboratório e odontológico para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, as unidades de saúde da família, zona ur-
bana e rural deste município. data e abertura dos envelopes: 27/04/2022 
horário: 09:00hs. informações e Editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, 
av. araguaia s/n centro ou Site:www.tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.
pa.gov.br e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com

fone: 94 3422-1341
eder raBeLo

Pregoeiro
Protocolo: 781436

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 001.090322-seMaP
origem: dispensa nº 007/2022-seMaP. contratante: Secretaria Mu-
nicipal de administração e Planejamento - Semap. contratado: Supermer-
cado Economico de alimentos Eireli. objeto: contratação de uma Empresa 
Especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios, Material de lim-
peza, Material de higiene pessoal, para suprir as necessidades do departa-
mento de defesa civil, através do repasse federal com o Processo de nº 
59052.008752/2022-70, Portaria nº 280, de 04 de fevereiro de 2022 do 
Ministerio de desenvolvimento regional. Valor: r$ 279.905,40(duzentos e 
setenta e nove mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos), refe-
rente ao objeto do lote01, 02 e 05; Exercício: 2022 - Secretaria Municipal 
de administração e Planejamento - Semap. Unidade orçamentaria: PT: 
06.182.2040.220.22Bo.6500 - Natureza de despesa: 3.3.40.41 - fonte: 
0100 - UG: 530012. Vigência: 09 de março de 2022 a 09 de maio de 2022. 
data da assinatura: 09 de março de 2022. aluizio r. costa Pires - Pre-
sidente da comissão de Licitação.

coNtrato Nº 002.090322-dL seMaP
origem: dispensa nº 007/2022-dL/seMaP. contratante: Secretaria 
Municipal de administração e Planejamento - Semap. contratado: Novo 
lar Eletros ltda cNPJ/Mf nº 21.503.120/0001-81. objeto: contratação 
de uma Empresa Especializada em fornecimento de colchões Travesseiro 
e lençóis, Para Suprir as Necessidades do departamento de defesa civil, 
através do repasse federal com o Processo de nº 59052.008752/2022-70, 
Portaria nº 280, de 04 de fevereiro de 2022 do Ministerio de desenvolvi-
mento regional. Valor: r$ 199.757,00 (cento e noventa e nove mil, qui-
nhentos e cinquenta e sete reais), referente ao objeto do lote 03 e 04. con-
trato - Exercício: 2022 - Secretaria Municipal administração e Planejamen-
to - SEMaP - Unidade orçamentaria: PT: 06.182.2040.220.22Bo.6500 - 
Natureza de despesa: 3.3.40.41 - fonte: 0100 - UG: 530012. Vigência: 09 
de março de 2022 a 09 de maio de 2022. data da assinatura: 09/03/2022. 
aluizio r. costa Pires - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 781437
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 006/2022-PMsiP
objeto: registro de Preços para eventual aquisição de combustível para 
atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Santa izabel do Pará e de suas secretarias jurisdicionadas; EM-
PrESa HoMoloGada: T T lTda com cNPJ Nº 03.555.314-0001-49; Valor 
global: r$ 10.094.376,00 (dez milhões noventa e quatro mil, trezentos e 
setenta e seis reais); data da Homologação: 05/04/2022; ordenador: EVaN-
dro BarroS WaTaNaBE, Prefeito Municipal de Santa izabel do Pará.

rosiNaLdo Ferreira de Freitas-Pregoeiro cPl/PMSiP
Protocolo: 781362

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
eXtrato de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇos Nº 002/2022 PMsiP, 
reF ao PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 006/2022

objeto: registro de Preços para eventual aquisição de combustível para aten-
der as necessidades de abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Muni-
cipal de Santa izabel do Pará e de suas secretarias jurisdicionadas. EMPrESa 
HoMoloGada: T T lTda com cNPJ Nº 03.555.314-0001-49; Valor global: r$ 
10.094.376,00 (dez milhões noventa e quatro mil, trezentos e setenta e seis 
reais); Vigência da ata: 12 meses a partir da data da assinatura. data de assi-
natura: 05 de abril 2022; ordenador: Josineide Fonseca assaf - secretaria 
Municipal de administração, Planejamento e Finanças/interina.

Protocolo: 781364
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

reGistro de PreÇos Nº 003/2022 - seMsa. PreGÃo eLetrÔNi-
co srP Nº 006/2022 - seMsa. objeto: registro de Preço Para Eventual 
e futura contratação de Empresa Especializada, Tendo como objeto Ser-
viços de agenciamento de Viagens compreendendo os Serviços de Mar-
cação, remarcação e Emissão de Passagens aéreas Nacionais destinadas a 
Suprir o Tratamento fora do domicílio Tfd. assinatura da ata: 04/04/2022. 
Vigência: 12 (doze) meses. Empresa vencedora: alleretour Viagens e Turismo 
ltda - Me, cNPJ: 08.436.055/0001-50, vencedora do lote/Grupo 01, itens: 
01 e 02 com valor total de r$ 1.220.012,00. a ata com os preços e demais 
especificações encontra-se disponibilizada no sitio eletrônico www.santarem.
pa.gov.br. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saú-
de/decreto nº 774/2021-GaP/PMs de 22/03/2021.

Protocolo: 781440

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de Portaria
Portaria Nº 518/2022-seMed

a Secretária Municipal de Educação, sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, con-
forme Decreto nº005/2021, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cum-
primento ao disposto no art. 51 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
rESolVE art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para, com ob-
servância da legislação vigente, atuar como fiscais dos contratos celebrados 
entre a Secretaria Municipal de Educação e as Empresas que possuem os 
seguintes objetos: MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa (iNSTalaÇÃo 
E dESiNSTalaÇÃo, carGa dE GáS, liMPEZa GEral E HiGiENiZaÇÃo, 
lUBrificaÇÃo dE MoTor VENTilador), iNclUiNdo Troca dE PEÇaS/ 
aQUiSiÇÃo dE coMPrESSor E EQUiPaMENToS dE cENTraiS d ar Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, 
conforme suas atribuições imediatas: fraNciSco daS cHaGaS do car-
Mo - Matrícula n° 80325 - Núcleo de Manutenção das Unidades Educacio-
nais - SEMEd. darlENE MENdES da SilVa, Matrícula n° 71119 - chefe 
Seção cont. operacional. art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data 
de sua emissão, revogando - se as disposições em contrário. dê-se ciência, 
cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete da Secretária Municipal de 
Educação, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Protocolo: 781439
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 037/2022 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE MoTociclETaS 0KM, Para 
aTENdEr a dEMaNda daS UNidadES GESToraS do PodEr EXEcUTiVo 

MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU (PMSfX, fMS, fME e fMaS). abertu-
ra: 25/04/2022 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede 
da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horá-
rio das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 781442

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-009 
PraZo de ViGÊNcia 01.04.2022 a 31.12.2022

oBJeto: aquisição de gás oxigênio medicinal. dotação orçamentaria: 
2.061. fundo Municipal de Saúde, cNPJ: 21.986.531/0001-75, contrata-
da: N da coNcEiÇÃo coSTa EirEli, cNPJ: 04.404.787/0001-08 cT N. 
20220121, valor: 442.800,00. São Geraldo do araguaia - Pa, 01 de abril 
de 2022, ordenador (a) de despesas, Lenice Lage costa Ferreira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

Pregão Presencial Nº. 9/2022-010 
Prazo de Vigência 01.04.2022 a 31.12.2022

oBJeto: contratação de empresa para prestação de serviços laborato-
riais. dotação orçamentaria: 2.061. fundo Municipal de Saúde, cNPJ: 
21.986.531/0001-75, contratada: fEliPE SoarES da c ParriÃo, cNPJ: 
10.690.082/0001-05 cT N. 20220122, valor: 148.000,00. São Geraldo do 
araguaia - Pa, 01 de abril de 2022, ordenador (a) de despesas, Lenice 
Lage costa Ferreira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de eXtrato da ata de reGistro de PreÇos

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-011 
ata de reGistro de PreÇos Nº 007/2022 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de mate-
riais técnicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Prazo de Vigência: 
12 meses. contratante: fundo Mul de Saúde de São Geraldo do araguaia, 
cNPJ: 21.986.531/0001-75, contratadas: a. SiQUEira MESQUiTa EirEli-
ME, cNPJ: 37.037.796/000-67, com o valor total de 199.140,00; PlaTiNa 
coM. dE Prod. MEdicoS HoSPiTarES lTda, cNPJ: 13.535.892/0001-77, 
com o valor total de 178.966,90; Bio diaGNoSTica diST. dE Prod. HoSP. 
E laBoraToriaiS lTda, cNPJ: 11.872.436/0001-97, com o valor total de 
13.541,80; JcS dE SoUZa coMÉrcio EirEli, cNPJ: 14.200.301/0001-
73, com o valor total de 680.234,00; M N S da coSTa ParriÃo - ME, 
cNPJ: 22.979.492/0001-04, com o valor total de 393.451,80; BraSil MEd 
diST. dE MEdicaMENToS EirEli, cNPJ: 04.439.126/0001-18, com o va-
lor total de 885.582,60; M B coM. dE MaTErial HoSPiTalar lTda, cNPJ: 
97.369.128/0001-69, com o valor total de 78.222,00; diSTriBUidora 
Vida lTda, cNPJ: 03.460.198/0001-84, com o valor total de 97.092,90. 
São Geraldo do araguaia - Pa, 01 de abril de 2022, ordenador (a) de 
despesas, Lenice Lage costa Ferreira.

Protocolo: 781444

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 013/PMs/2022
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/PMs/2022

ratiFicaÇÃo
ratiFico o ato da comissão Permanente de Licitação da Prefeitu-
ra Municipal de sapucaia, referente à inexigibilidade de licitação para 
contratação de empresa para fornecimento de SHoWS arTÍSTicoS Para 
a rEaliZaÇÃo do 23º aNiVErSário dE SaPUcaia, com base no inciso 
iii, do artigo 25 da lei federal nº 8.666/93, no valor de r$ 153.000,00 
(cento e cinquenta e três mil reais), face ao disposto no art. 26 da lei nº 
8.666/93. Prossiga a comissão Permanente de licitação no sentido de ul-
timar os atos, referente ao Processo administrativo de licitação em tela, 
e em conseqüência autorizo a contratação da empresa Naiara dE fa-
TiMa aZEVEdo ProdUÇoES arTiTiSTicaS-ME, inscrita no cNPJ Sob o 
Nº 22.138.129/0001-01, estabelecida na av. deputado Jamel cecilio, nº 
2690, Sala 905 Edifício Metropolitan Jardim Goiás Goiânia/Go CEP: 74810-
100, para realização do show artístico destinado ao 26º aniversário de 
Sapucaia.

Município de Sapucaia - Pará, 01 de abril de 2022.
___________________________________________

WiLtoN MiraNda de LiMa
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 781446
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Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 012/PMs/2022
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006/PMs/2022

ratiFicaÇÃo
ratiFico o ato da comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de sapucaia, referente à inexigibilidade de licitação para con-
tratação de empresa para fornecimento de SHoWS arTÍSTicoS Para a 
rEaliZaÇÃo do 26º aNiVErSário dE SaPUcaia, com base no inciso iii, 
do artigo 25 da lei federal nº 8.666/93, no valor de r$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais), face ao disposto no art. 26 da lei nº 8.666/93. Prossiga a co-
missão Permanente de licitação no sentido de ultimar os atos, referente ao 
Processo administrativo de licitação em tela, e em conseqüência autorizo a 
contratação da empresa aViNE ViNNY ProdUÇÕES arTÍSTicaS lTda-ME, 
inscrita no cNPJ Sob o Nº 20.661.405/0001-88, rUa oriaNdo MENdES, 
703, Sala 01, cENTro, SoBral-cE cEP: 62010-370, para realização do 
show artístico destinado ao 26º aniversário de Sapucaia.

Município de Sapucaia - Pará, 01 de abril de 2022.
___________________________________________

WiLtoN MiraNda de LiMa
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 781448

aViso de aNteciPaÇao da aBertUta da LicitaÇao
PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia - Pa.

ÓrGÃo: PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia - Pa
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/PMs/2022

oBJeto: contratação de empresa(s) habilitada(s) para fornecer estrutura 
de Palco, SoM E ilUMiNaÇÃo, para a realização do 26º aniversário de 
Sapucaia, destinado a Prefeitura Municipal de Sapucaia.
oBSErVaÇao: devido ao feriado da Sexta-feira Santa a abertura da ses-
são Publica será antecipada para o dia 14 de abril de 2022.
data de recebimento das propostas: das 11h00min (horário de Brasília/
df) do dia 04 de abril de 2022, até às 08h45min (horário de Brasília/df) 
do dia 14 de abril de 2022.
início da Sessão Pública: 14 de abril de 2022, através do endereço eletrô-
nico www.portaldecompraspublicas.com.br. a partir das 09h00min (Nove 
horas).
o Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 11h00 horas, de segun-
da à sexta-feira, na Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada na 
rua dália, nº 77, centro.
outras informações pelo Email: licitacoessapucaia@hotmail.com, ou na 
Sala de licitações.

Sapucaia - Pa, 04 de abril de 2022.
tUaNNY caroLiNNY oLiVeira costa

Pregoeira Oficial
dec. 045/2021

Protocolo: 781450
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interes-
sados ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para 
fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
locaÇÃo dE aEroNaVE - TaXi aÉrEo, coM o iNTUiTo dE aTENdEr a 
dEMaNda dE UTiliZaÇÃo dESTE TiPo dE SErViÇo No MUNicÍPio. a 
abertura será no dia 19/04/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e 
seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessa-
dos ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTU-
ra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para for-
NEciMENTo dE caMiNHÃo coM caÇaMBa BaScUlaNTE, TraTor aGri-
cola E GradE aradora, coNforME coNVÊNioS NºS. 912177/2021 E 
912176/2021 aMBoS do MiNiSTÉrio do dESENVolViMENTo rEGioNal. 
a abertura será no dia 19/04/2022 as 14:30 horário de Brasília. o Edital 
e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessa-
dos ao processo licitatório que tem como - rEGiSTro dE PrEÇo Para fU-
TUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM for-
NEciMENTo dE rEcarGa dE GáS E aGUa MiNEral, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura 
será no dia 20/04/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 781452

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de retiFicaÇÃo
o Município de tomé açu, informa que no dia 05 de abril de 2022, no 
diário oficial, EdiÇÃo Nº 34.921, pag. 109, na publicação de aviso de 
retificação, por equivoco, foram digitados alguns dados incorretos, onde 
se Lê: “o Município de Tomé açu, torna público aos interessados que as 
09:00h, do dia 14/04/2022, PrEGÃo lETrÔNico Nº 9/2022-2303001”, 
Leia-se: “o Município de Tomé açu, torna público aos interessados que as 
10:00h, do dia 19/04/2022, PrEGÃo lETrÔNico Nº 9/2022-2303001”. 
carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito Municipal de tomé-açu.

Protocolo: 781453

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2022-018FMs 

o Município de tUcUMÃ, através do FUNdo MUNiciPaL de saUde, 
por intermédio da comissão de Licitação, torna público que fará lici-
tação às 09:00 horas do dia 22 de abril de 2022, na modalidade PrEGÃo 
ElETroNico SrP Nº 9/2022-018fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo 
objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada, do raMo PErTiNENTE, Para aQUiSiÇÃo dE EPi (máscaras 
descartáveis), dESTiNadaS a aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE TUcUMÃ/Pa, de acordo com 
o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras 
Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Ge-
rais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, 
Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 05 de abril de 2022. Kaio de LiMa 
soUZa - Pregoeiro.

Protocolo: 781456

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais 
vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os ex-
tratos de edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 013/2022PMt-Pe-srP 
Tipo Menor Preço Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE 
Pá carrEGadEira Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNi-
ciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS do MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá. 
data da abertura: 19/04/2022 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 015/2022PMt-Pe-srP 
Tipo Maior desconto Por item, Modo de disputa aberto e fechado. objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para SErViÇo 
dE aGENciaMENTo dE ViaGENS, MEdiaNTE forNEciMENTo ParcElado 
dE PaSSaGENS aÉrEaS, Para TrEcHoS diVErSoS, À EScolHa da PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo/Pa. a QUaNTidadE É MEra ESTiMaTi-
Va Para oS PrÓXiMoS 12 (doZE) MESES E SErá EXEcUTado dE acor-
do coM aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E fUNdoS MUNiciPaiS. data 
da abertura: 20/04/2022 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 017/2022PMt-Pe-srP 
Tipo Menor Preço Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo 
dE Pá carrEGadEira, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS do MUNiciPio dE Trai-
rÃo. data da abertura: 20/04/2022 Horário: 13:00hrs (horário de 
Brasília-dF).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 781457
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..

ParticULares
.

esPoLio de aFoNso Vieira siMÕes
cPF: 031.108.776-00 

Proprietário da FaZeNda MoNte carLo e caMPo Verde 
Torna público que requereu a SEMAS LAR para a atividade de Refloresta-
mento/agricultura/ pecuária em área alterada e/ou sub-utilizada situada 
no município de Ulianópolis/Pa.

Protocolo: 781462

FaZeNda MaraViLHa i, MaraViLHa ii 
e MaraViLHa iii, iraNi BertoLiNi 

cPF: 119.707.310-87 
Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob 
n° 036/2017 para atividade de criação de bovinos localizada em Parago-
minas/Pa.

Protocolo: 781463

JosÉ isaias de aLBUQUerQUe caBraL 
cPF: 473.719.944-34 

Proprietário da FaZeNda arari 
Torna público que requereu a SEMAS LAR para a atividade de Refloresta-
mento/agricultura/ pecuária em área alterada e/ou sub-utilizada situada 
no município de aurora do Pará/Pa.

Protocolo: 781460

FaZeNda saNta tereZiNHa, daiaNe PiN BUsNeLLo 
cPF:  010.377.400-92 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Habitação de Nova Esperança do Piriá, a lar para atividade de cultura de 
ciclo curto e criação de bovinos situada no município de Nova Esperança 
do Piriá/Pa.

Protocolo: 781466

.

.

eMPresariaL
.

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o  ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 
iNScriÇÃo do inep N° 15168735. 

aLUNos coNcLUiNtes
1.roBSoN fErrEira dUarTE MaTEUS 2.NElSoN BENEdiTo dE alMEida 
3.fErNaNda rEGiNa PErEira 4.clEBErSoN Jair coElHo 5.MaTHEUS 
lUcaS BENTo PiNTo. 6.adriaNa PaSTora doS SaNToS. 7.SEBaSTiÃo 
GoNÇalVES dE SoUZa. 8.ViViaNE Maria da coNcEiÇÃo.9.roBErlÂNGio 
GoMES PiNHEiro 10.alcidES SacraMENTo doS SaNToS 11.aNa lUiSa 
MoUra da coSTa dE frEiTaS 12.aNdErSoN cardoSo da SilVa 13.aN-
drÉ NEri SiQUEira 14.aUGUSTo da coNcEiÇÃo MENdoNÇa 15.BrENo dE 
araUJo PraTa VEiGa 16.BrUNo alMEida liMa 17.carla BárBara ViTor 
coiMBra GalVÃo 18.caTariNa BaiÃo da SilVa 19.EdilSoN rodriGUES 
doS SaNToS 20.EdSoN doS SaNToS TiMoTio 21.EdUardo YVENS MENE-
SES oliVEira 22.EMaNUEl BarBoSa TEiXEira 23.fEliPE rÊGo dE SoU-
Za 24.GiSlENE riBEiro 25.JoÃo GaBriEl PErEira lEiTE dE carValHo 
26.lEaNdro oliVEira da SilVa 27.lEila alVES doS SaNToS 28.lidia 
roVETTa VENToriM 29.liliaN SoUZa dE JESUS 30.lUcaS ViNiciUS car-
doSo oliVEira 31.MicHEl dE alMEida MoScHiNi 32.PaloMa PiNHo da 
SilVa 33.rENaTa roVETTa da SilVa 34.rENaTo dE carValHo SaBacK 
35.rGiNaldo fErrEira doS rEiS 36.riVaNE Maria ValENTiM da SilVa 
37.roNaldo BarToloMEU coSTa 38.rUSiVEr croBElo MaSSoTE NEVES 
39.THaliTa MoNiQUE rodriGUES dE SoUZa 40.ViTor aNdradE dE JESUS 
coElHo 41.EliZaNGEla fraNciSca dE fariaS 42.lUaNa STEcHlEiNN 
43.JUliaNa da SilVa MorEira 44.daNiEl dE SaNTa iNÊS NErE 45.Edil-
SoN oliVEira doS SaNToS 46.Erica SaNToS SoUZa 47.EliZEU GoMES 
48.doNiZETE aParEcido SilVa 49.flaVia rEiNaldo da SilVa 50.JoNaS 
PErEira da SilVa 51.lUciENE TEiXEira dE oliVEira orÇai 52.lUiS 
roBErTo BiSPo SaNToS 53.KariN SUElÍ KrUTZScH 54.ElENi alVES 
dE aNdradE oliVEira 55.JoSÉ WElliNGToN fÉliX da SilVa 56.Maria 
EdUarda GaldiNo do aMaral 57.YaSMiN aGUirrES GUErra GUiMa-
rÃES 58.Marcio doS SaNToS da SilVa 59.Maria Erica alMEida doS 
SaNToS 60.PaUla ScoPEl SaBiNo 61.PEdro Kalil fraGa carValHo 
62.PriScila da SilVa lEiTE 63.SElMa faUSTiNo raMoS dE oliVEira 
64.VicToria HEMYlE coSTa SolEdadE 65.TaiNara doS SaNToS dE 
carValHo 66.rafaEl faria lirio XaViEr.

Protocolo: 781477

aGro-PecUÁria rio tartarUGa s/a 
cNPJ/MF 05. 248.067/0001-63 

asseMBLÉia GeraL ordiNÁria
coNVocaÇÃo 1ª cHaMada

convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembleia Geral ordi-
nária que se realizará em 1ª chamada, com a presença de qualquer número 
de acio nistas, no dia 18/04/2022, às 09:0 0hs., nesta empresa, sito à Trav. 
São francisco n.º 118 sala 01, na cidade de Belém Estado do Pará, com a se-
guinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, dis-
cutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2021; b) deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 
c) outros assuntos de interesse social. Belém. 05 de abril de 2022. Breno 
Lobato de Miranda castro-cPF:256.973.402-06-Presidente.

Protocolo: 781478

traMoNtiNa BeLÉM s. a.
cNPJ nº 14.068.605/0001-29 - Nire: 15300014824

asseMBLeia GeraL ordiNÁria e
eXtraordiNÁria - coNVocaÇÃo

convocamos os Senhores acionistas para se reunirem em assembleia Ge-
ral ordinária e Extraordinária, a realizar-se cumulativamente, no dia 27 
de abril de 2022, às 08h00min (oito horas) na sede social da companhia, 
sita no distrito industrial de icoaraci, Setor c, Quadra 2, lotes 3 a 8, em 
Belém, Pa, para deliberarem sobre a seguinte ordEM do dia: i - EM 
aGo: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021; 2. destinar o resultado desse exercício social; 3. 
fixar os honorários da diretoria, do conselho de administração, e do con-
selho consultivo; e 4. Eleição do conselho de administração. ii - EM aGE: 
1. atualização do objeto social da companhia, com a inclusão de novas 
atividades; 2. atualização da nomenclatura do endereço de acordo com le-
gislação municipal; e 3. Sua consequente alteração estatutária. Belém, Pa, 
em 04 de abril de 2022. clovis tramontina - Presidente do conselho 
de administração.

Protocolo: 781480

resULtado de JULGaMeNto da LicitaÇÃo 
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 

Nº 9/2021-00005 Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sra. rosilene Gomes costa, Superintendente Geral da agên-
cia de Saneamento de Paragominas, HoMoloGa a adjudicação referen-
te ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00005 - SrP, conforme indicado no 
quadro abaixo, resultado da homologação. rESUlTado da HoMoloGa-
ÇÃo: lote:  001 - BoBiNaS, Quantidade: 01, Situação: HoMoloGado 
em 28/03/2022. Homologado para: GrafPriNT EMBalaGENS EdiTora 
flEX EirEli, c.N.P.J. nº 29.789.777/0001-69,  pelo  menor  preço  uni-
tário,  no valor de r$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais). lote:  
002 - MaTErial Gráfico, Quantidade: 01, Situação: HoMoloGado em 
28/03/2022. Homologado para: Gráfica idEal EirEli ME, c.N.P.J. nº 
20.329.592/0001-05, pelo menor preço unitário, no valor de r$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais). rosilene Gomes costa - superintendente 
Geral. Paragominas, 06 de abril de 2022.

Protocolo: 781483

a iMerYs rio caPiM caULiM s.a. 
(cNPJ 16.532.798/0004-03) 

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade do Pará (SEMaS/Pa), através do Processo nº 2022/8218 
(14/03/2022), licença de instalação, autorização de Supressão de Vege-
tação e autorização de captura, coleta, resgate, Transporte e Soltura de 
fauna Silvestre, para construção de estrada vicinal entre o corpo H e o 
alvo alvorada na Mina ircc (ipixuna do Pará/Pa).

Protocolo: 781488

a pessoa jurídica saNta BerNardette 
iNdÚstria de BeBidas Ltda 

cNPJ: 11.518.451/0001-31 
Torna público que protocolizou a renovação de suas licenças ambientais 
na SEMMaT Benevides, para a atividade de explotação e envase de água 
mineral, no dia 31/03/2022, protocolo 168/2022.

Protocolo: 781489

rodoViVa traNsPortes Ltda - rodoViVa traNPortes 
inscrito no cNPJ nº 12.765.131/0018-97 

localizado na rod. Br. 163, Km 1101, S/N, Gleba curuá, Zona rural, Novo 
Progresso/Pa, torna público que recebeu à SEcrETaria  dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa a licença de opera-
ção - L.O. para a atividade de Empresa Transportadora de Substâncias e 
Produtos Perigosos, com Processo de Protocolo N° 2022/0000008202. foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 781490

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N.º 019/2022
objeto: aquisição de 01 (uma) ambulância com Suporte Básico - “Tipo B” 
furgão, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Benevides e demais unidades vinculadas. data de abertura: 25/04/2022. 
Hora: 10h00 (horário local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e down-
load nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br 
e www.benevides.pa.gov.br. ordenador de despesa: rodrigo Batista Ba-
lieiro - secretário Municipal de saúde de Benevides/Pa.

Protocolo: 781491

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de trairÃo usando de suas atri-
buições legais vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar 
público os extratos de edital conforme abaixo:
Pregão eletrônico n° 014/2022FMe-Pe, tipo Menor Preço por item, 
Modo de disputa aberto.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE TraNSPorTE EScolar, ViciNaS MaTa foME/39 E BalaNÇÃo Para 
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aTENdEr alUNoS MaTricUladoS Na rEdE MUNiciPal dE ENSiNo do 
MUNiciPio dE TrairÃo-Pa. data da abertura: 19/04/2022 Horário: 
10:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº. s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 781492

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a.,  torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de irituia, a licença 
Prévia -lP Nº 006/2021,  licença de instalação - li Nº 006/2021 e  licença 
Única - lU Nº 022/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - 
rdr 34,5 kV - “ id. 430022686-r. Principal, Vila iramucu / maria Valentina 
correa da fonseca”, localizada no Município de irituia, no Estado do Pará.

Protocolo: 781493

soLicitaÇÃo da aUtoriZaÇÃo de sUPressÃo VeGetaL
PoLiMiX coNcreto Ltda. 
cNPJ: 29.067.113/0001-96 

Sito a ramal da coreia s/n, Benevides, Pa, protocolo Nº 071/22, torna 
público, através desta, que requereu a autorização ambiental para a Su-
pressão Vegetal perante a SEMMaT para atividade de extração de argila 
sem beneficiamento.

Protocolo: 781511

aLBras - aLUMÍNio BrasiLeiro s/a
a alBraS - alumínio Brasileiro S/a, torna público que recebeu da Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade SEMaS/Pa, a licença 
operacional Nº 13362/2022, com validade de 28/09/2024 para a atividade 
de posto de abastecimento de combustível, localizado em Barcarena -Pa.

Protocolo: 781512

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença de instalação- li Nº 04/2022, para a rede de distri-
buição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id.440013521 - Estrada do 
canaã - Parte 3”, localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 781499

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença de instalação- li Nº 07/2022, para a rede de distribui-
ção de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id.440013526 - Palestina- São 
João do icoaraci”, localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 781500

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo usando de suas atribui-
ções legais vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar 
público os extratos de edital conforme abaixo:
Pregão eletrônico srP n° 016/2022FMs-Pe-srP, tipo Menor Preço por 
item, Modo de disputa aberto e fechado.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo UMa aMBUlÂNica TiPo PicK-UP 4X4 SiMPlES rEMoÇÃo 
E UMa caMiNHoNETE PicK-UP caBiNE dUPla 4X4, dESTiNadoS a aTEN-
dEr aS dEMaNdaS do HoSPiTal MUNiciPal E da aTENÇÃo BáSica. data 
da abertura: 20/04/2022 Horário: 10:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº. s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 781497

FaZeNda MaraViLHa iV, BeaL BertoLiNi 
eMPreeNdiMeNtos aGroPecUarios Ltda 

cNPJ: 02.031.661/0001-00 
Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
035/2017 para atividade de criação de bovinos localizada em Paragominas/Pa.

Protocolo: 781485

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença de instalação- li Nº 08/2022, para a rede de distribui-
ção de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 440013522 - Vista alegre”, 
localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 781501

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença de instalação- li Nº 05/2022, para a rede de distri-
buição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id.440013516 - Estrada do 
castanheira - Parte 2”, localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 781503

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piria, a licença de instalação- li Nº 06/2022, para a rede de distribui-
ção de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id.440013518 -Estrada do Pitoró”, 
localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 781504

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença de instalação- li Nº 02/2022, para a rede de distri-
buição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id.440013519 -Estrada do 
canaã - Parte 1”, localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 781505

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá,  a licença de instalação- li Nº 03/2022, para a rede de distri-
buição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id.440013520 - Estrada do 
canaã - Parte 2”, localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 781506

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Nova Esperança 
do Piriá, a licença de instalação- li Nº 01/2022, para a rede de distri-
buição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id.440013523 - arrependido 
2”, localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 781508

soLicitaÇÃo da LiceNÇa de oPeraÇÃo
PoLiMiX coNcreto Ltda. 
cNPJ: 29.067.113/0001-96 

Sito a ramal da coreia s/n, Benevides, Pa, protocolo Nº 072/22, torna 
público, através desta, que requereu a licença de operação perante a 
SEMMAT para atividade de extração de argila sem beneficiamento.

Protocolo: 781509

MaPa aUto Posto Ltda
rodovia Br 316 km 13, decouville, Marituba/Pa, torna público que recebeu 
da SEMMa/Marituba a li Nº: 003/2022 para atividade com. Varejista de 
comb. Para Veículos automotores.

Protocolo: 781468

iMPortadora de FerraGeNs s/a 
cNPJ Nº 04.893.996/0001- 62  

asseMBLÉia GeraL ordiNÁria - coNVocaÇÃo 
coNVidaMos os senhores acionistas para a reunião de assembleia Geral 
ordinária, que se realizará às 17:00 (dezessete)  horas, do dia 26/04/2022, 
na sede da empresa, à Travessa 14 de Março, nº 1155, Edifício Urbe 14, 
sala 403, bairro do Umarizal, nesta cidade, para deliberarem sobre o se-
guinte: a) Eleição do presidente da assembleia Geral; b) Eleição do con-
selho de administração; c) aprovação dos relatórios da diretoria, balanços 
patrimoniais e demonstrativos de resultados, com pareceres da auditoria, 
do ano calendário de 2021; d) fixação da remuneração dos administrado-
res; e) o que ocorrer.Belém(Pa), 06 de abril de 2022. a diretoria.

Protocolo: 781469
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BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que requereu da SEMaS, a licença de atividade rural para 
cultivo de ciclo longo da fazenda Watanabe - Bloco Vera cruz 02 (Processo 
2011/17388). acará/Pa.

Protocolo: 781470

JM terraPLaNaGeM e coNstrUÇÕes Ltda 
cNPJ nº24.946.352/0012-55 

Torna público que através do requerimento N° r01122 recebeu da Secre-
taria Municipal de Meio ambiente de ananindeua - SEMMa/aNaNiNdEUa, 
a lo31722 para atividade de Usina de asfalto, inclusive móvel, localizada 
em ananindeua/Pa.

Protocolo: 781471

soLicitaÇÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a esseNciaL GestÃo de resÍdUos eireLi

cNPJ 28.843.529/0001-96 
Torna público que está solicitando a da Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade - SEMaS, a licença ambiental de operação, sob 
o Processo Nº 2022/09884, na atividade de colETa E TraNSPorTE dE 
rESÍdUoS UrBaNoS (NÃo PEriGoSoS), situada na rod. Br 316, S/N, 
bairro canutama, Benevides/Pa.

Protocolo: 781472

GaLVÃo coMÉrcio iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo 
de eXtraÇÃo de MiNÉrio de aLUMÍNio-Ltda 

cNPJ Nº 30.458.829/0001-01 
instalada na av. Senador lemos, nº 3364, Sacramenta, Belém/Pa, torna 
público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém, 
licença de operação, para a atividade de fabricação de cobre secundário.

Protocolo: 781473

Madeireira JeQUitiBa eireLi - ePP
cNPJ: 12.008.387/0001-01

Torna público que requereu a SEMMa-iTaiTUBa/Pa, sua renovação de li-
cença de operação para a atividade 1402-1 - dESdoBro dE MadEira EM 
Tora Para ProdUÇÃo dE MadEira SErrada E SEU BENEficiaMENTo/
SEcaGEM - Porte c-ii, com processo protocolado sob nº 042/2022, na 
data de 19/01/2022, em iTaiTUBa/Pa.

Protocolo: 781474

G r aMoriN MiNerais eireLi
cNPJ: 23.212.417/0001-13

localizado na fazenda flor do ipê, Zona rural do município de Marabá/
Pa. Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, licença de operação nº 13343/2022, para atividade de 
Pesquisa mineral com lavra experimental.

Protocolo: 781514

cÂMara MUNiciPaL de cUrraLiNHo
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-Pe-cMc 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Materiais de 
consumo: Materiais de Expediente, Higiene, limpeza e descartável, água 
Mineral e Gêneros Alimentícios, conforme especificações contidas no Termo 
de Referência, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de 
curralinho/Pa.  Nos termos da ata da Sessão, o pregoeiro, torna público o 
resultado da licitação e julgamento das propostas às respectivas vencedo-
ras. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio da Presidente da 
Câmara Municipal de Curralinho/Pa, Excelentíssima Sra. Odineia Rodrigues 
Tavares, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico 
nº 002/2022-PE-cMc, às seguintes adjudicatárias: V. c. da rocha distri-
buidora, cNPJ 05.808.979/0001-42, vencedora do item 32 (r$ 37,00);  e  
Marajo comercio de alimentos e Variedades Eireli, cNPJ 12.590.136/0001-
88, vencedora dos itens: 01 (r$ 13,50), 03 (r$ 35,00), 04 (r$ 35,00), 05 
(r$ 24,00), 06 (r$ 3,00), 07 (r$ 4,20), 08 (r$ 2,00), 11 (r$ 3,65), 12 (r$ 
4,60), 13 (r$ 11,00), 14 (r$ 123,00), 15 (r$ 24,05), 16 (r$ 10,50),17  
(r$ 13,50), 18 (r$ 48,20), 19 (r$ 48,05), 20 (r$ 6,75), 21 (r$ 7,00), 22 
(r$ 6,35), 24 (r$ 178,20), 25 (r$ 20,05), 26 (r$ 9,00), 27 (r$ 12,50), 
28 (r$ 2,20), 29 (r$ 3,50), 30 (r$ 5,85), 39 (r$ 3,50), 40 (r$ 11,05), 41 
(r$ 10,00), 42 (r$ 9,05), 43 (r$ 6,05), 44 (r$ 3,75), 45 (r$ 3,55), 48 
(r$ 1,60), 50 (r$ 3,04), 51 (r$ 4,83), 52 (r$ 45,10), 53 (r$ 1,55), 54 
(r$ 3,50), 55 (r$ 50,00), 58 (r$ 5,20), 59 (r$ 43,00), 64 (r$ 10,50), 65 
(r$ 11,50), 67 (r$ 40,00), 68 (r$ 59,30), 69 (r$ 6,82), 70 (r$ 6,00), 72 
(r$ 15,00), 73 (r$ 17,20), 74 (r$ 5,30), 75 (r$ 12,50), 76 (r$ 10,80), 
77 (r$ 15,00), 78 (r$ 17,00), 79 (r$ 31,05), 80 (r$ 15,80), 81 (r$ 
12,05), 82 (r$ 14,60), 83 (r$ 13,54), 84 (r$ 38,00), 85 (r$ 39,50), 86 
(r$ 35,00), 87 (r$ 26,50), 88 (r$ 10,00), 89 (r$ 13,44), 90 (r$ 12,00) E 
91 (r$ 9,84), totalizando o valor global de r$ 112.326,05. ordenador de 
despesas: odineia rodrigues tavares.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022- Pe-cMc 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento parcelado de 
combustíveis, GLP e outros derivados de petróleo, conforme especificações 
contidas no termo de referência, visando atender às necessidades da Câ-
mara Municipal de curralinho/Pa.  Nos termos da ata da Sessão, o prego-
eiro, torna público o resultado da licitação e julgamento das propostas à 
respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio 

da Presidente da Câmara Municipal de Curralinho/Pa, Excelentíssima Sra. 
odineia rodrigues Tavares, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo do 
Pregão Eletrônico nº 001/2022-PE-cMc, à seguinte adjudicatária: J a Men-
do combustivel Eireli, cNPJ 07.160.747/0001-56, vencedora dos itens: 01 
(r$ 8,85), 02 (r$ 6,55), 03 (r$ 42,30) e 04 (r$ 131,60), totalizando o 
valor global de r$ 289.602,00. ordenador de despesas: odineia ro-
drigues tavares.

eXtratos de coNtratos 
Processo adMiNistratiVo nº 2022.001-cMc-cPL 

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-Pe-cMc 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento parcelado 
combustíveis, GLP e outros derivados de petróleo, conforme especificações 
contidas no termo de referência, visando atender às necessidades da Câ-
mara Municipal de Curralinho/Pa. Contratante: Câmara Municipal de Cur-
ralinho, cNPJ 15.742.414/0001-63. contratada: J a Mendo combustivel 
Eireli, cNPJ 07.160.747/0001-56, contrato adm. nº 009/2022-PE-cMc, 
Valor Global de r$ 289.602,00. Vigência: 28/03/2022 a 28/03/2023. 
ord. desp. odineia rodrigues tavares.

Processo adMiNistratiVo Nº 2022.002-cMc-cPL 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022- Pe-cMc 

objeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Materiais de 
consumo: Materiais de Expediente, Higiene, limpeza e descartável, água 
Mineral e Gêneros Alimentícios, conforme especificações contidas no Ter-
mo de Referência, visando atender às necessidades da Câmara Munici-
pal de Curralinho/Pa. Contratante: Câmara Municipal de Curralinho, Cnpj 
15.742.414/0001-63. contratadas: Marajo comercio de alimentos e Varie-
dades Eireli, cNPJ 12.590.136/0001-88, contrato adm. nº 0010/2022-PE-
cMc, Valor Global de r$ 112.326,05; e V. c. da rocha distribuidora, cNPJ 
05.808.979/0001-42, contrato adm. Nº 0011/2022-PE-cMc, Valor global 
r$ 1.480,00. Vigência: 28/03/2022 a 28/03/2023. ord. desp. odineia 
rodrigues tavares.

Protocolo: 781526

o coNsÓrcio iNteGra Pa-256
cNPJ 44.463.761/0001-55 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE ciENcia, TEc-
NoloGia E MEio aMBiENTE dE TailÂNdia- SEcTMa, a licença Prévia, 
através da lP nº 003/2022 com validade até 21/02/2024, referente à im-
plantação do canteiro de obras com instalações administrativas e ativida-
des de apoio para construção da ponte sobre o rio alto acará, interligando 
os municípios de Tailândia e Acará.

Protocolo: 781520

sPeedNet Ltda 
cNPJ: 17.574.884/0001-90 

localizado na av. dionísio Bentes, S/N, centro, Quatro - Bocas, Tomé - 
açu/Pa. Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio am-
biente de Tomé açu, licença de operação nº 00002/2022, para atividade 
de Provedor de acesso e redes de comunicação.

Protocolo: 781523

taUÁ BrasiL PaLMa s.a. 
e BeLeM BioeNerGia BrasiL s.a. 

tornam público que expediram junto a seMas/Pa, as Licenças de 
atividade rural (Lar), para cultura de ciclo longo (dendê), conforme 
abaixo: FAZENDA ELOISA, 034/2021, no município de Tailândia/PA FA-
ZENDA SONHO REAL, 035/2021 no município de Tailândia/PA , FAZEN-
da SaNTaNa iii, 013526 /2021 no município de Tomé-açú/Pa faZENda 
LAGO AZUL, 0020/2021 no município de Tailândia/PA, FAZENDA SÃO JOSÉ 
- arGilaNio, 13549/ 2021 no município de ipixuna do Pará/Pa, faZEN-
DA BACURI, 004/2021 no município de Tailândia/PA, FAZENDA ALTA FLO-
RESTA, 13 517/2021 no município de Tailândia/PA FAZENDA MUNDO VER-
dE, 136 41/2021 no município de Tomé-acú/Pa faZENda SaNTa Maria, 
13700/2021 no município de Tomé-açú/Pa faZENda BoM JESUS, 1371 
7/2021 no muni cípio de ipixuna do Pará/Pa, faZENda NoSSa SENHora 
do PErPÉTUo Socorro 13704/2021 no município de Moju/Pa, faZENda 
SÃO FELIPE, 022/2021 no município de Tailândia/PA FAZENDA SANTO ANJO 
13495/2021 no município de Moju/Pa faZENda aNa PaUla13717/2021 no 
município de ipixuna do Pará/Pa faZENda BaSToS, 036/2021 no municí-
pio de Tailândia/PA.

Protocolo: 781524

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda.
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que solicitou da SEMaS/Pa a licença de instalação, auto-
rização de Supressão de Vegetação em 67,33 hectares em floresta pri-
mária, autorização de Manejo de fauna Silvestre, através do Processo n° 
2022/10898, para implantação de uma estrada de ligação de 13.436 km, 
entre as comunidades Prudente/Monte Sinai e Pa-192, localizada na zona 
rural, Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 781517

caraiPe coMÉrcio coMBUstÍVeis eireLi
cNPJ 41.226.368/0001-66 

localizado na rod. Pa 140, KM 01, S/N, Portelinha, Tomé açu/Pa. Torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente SEMMa/
Tomé-açu, licença de operação nº 00009/2022, para atividade de Posto 
revendedor.

Protocolo: 781518
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TRAMONTINA BELÉM S/A 
CNPJ: 14.068.605/0001-29 - NIRE 153.000.148-24 
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO  

Relatório da Diretoria. Srs. Acionistas: 
Cumprindo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, 

Demonstrativos do Resultado do Exercício, Das Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Resultados Abrangentes, Do Fluxo de Caixa e as Notas 
Explicativas encerrados em 31 de dezembro de 2021. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. 

Belém (Pa.), 25 de março de 2022.       A DIRETORIA. 
BALANÇO PATRIMONIAL EM (R$) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA   

                                              2021 2020 MÉTODO INDIRETO EM (R$) 
ATIVO 173.471.139,08 120.957.502,18  2021 2020 
Circulante 129.702.651,48 79.868.987,40 LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E   
Disponibilidade 1.956.876,81 4.251.906,89 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9.738.109,59 901.118,38 
Bancos disponível 1.955.340,76 4.250.443,17 Fluxos de Caixa das Atividades   
Bancos investimentos 1.536,05 1.463,72 Operacionais. Ajustes por:   
   Depreciação do exercício 3.180.930,32 2.924.533,88 
Créditos 54.765.904,99 31.576.625,07 Amortização do exercício 138.102,98 119.745,84 
   Provisões do exercício (356.487,16) 5.573.946,82 
Clientes 35.834.582,61 25.511.077,95 Juros e encargos sobre    
(-) Provisão créditos    empréstimos 1.617.382,76 606.746,12 
liquidação duvidosa (267.216,86) (300.948,10) Res. na alienação/baixa de ativos imobilizados 322.347,94 - 
Impostos a recuperar 14.803.089,70 1.246.872,38 Variações cambiais sobre empréstimos,   
Importação   clientes e fornecedores (787.413,25) 1.161.693,16 
mais andamento 1.783.909,87 1.068.767,34    
Adiantamentos diversos 1.984.104,67 3.706.016,35 Variações nos Ativos e Passivos   
Despesas do   (Aumento/Redução) em contas a receber (9.392.683,44) (17.157.459,29) 
exercício seguinte 627.435,00 344.839,15 (Aumento/Redução) nos estoques (27.338,060,96) (955.931,23) 
Ativo Mantido para venda 9.243.636,80 9.104.501,73 (Aumento/Redução) em    
Estoques 63.736.232,88 34.935.953,71  outras contas a receber (12.922.940,03) 1.425.558,76 
Não Circulante 43.768.487,60 41.088.514,78 (Aumento/Redução) em fornecedores 15.144.716,63 11.836.436,69 
Realizável a longo prazo 164.811,23 2.296.880,93 (Aumento/Redução) em contas a pagar 3.389.532,32 893.171,03 
Depósitos judiciais 164.811,23 164.811,23    
Impostos diferidos ativos - 2.132.069,70 CAIXA LÍQUIDO   
Imobilizado 43.129.015,19 38.430.391,49 PROVENIENTE DAS   
Intangível 474.661,18      361.242,36  ATIVIDADES OPERACIONAIS (17.266.463,20) 5.527.323,40 
    Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimento   

 PASSIVO 173.471.139,08 120.957.502,18 Aquisição de Ativo Imobilizado (8.201.901,96) (10.116.367,41) 
Circulante 82.782.166,06 49.866.565,97 Aquisição de Ativo Intangível (251.520,90) (143.035,90) 
Fornecedores 34.770.099,17 18.433.020,05    
Financiamento e    Aquisição de ativo mantido para venda (139.135,07) (156.210,17) 
empréstimos 37.478.950,79  23.926.118,64    
Obrigações     CAIXA LÍQUIDO USADO NAS    
a pagar 9.200.702,93 7.122.383,08  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (8.592.557,93) (10.415.613,48) 
Credores diversos 1.332.413,17 385.044,20  Fluxo de caixa das atividades de   
Não Circulante 46.079.356,71 32.839.330,76  Financiamento   
Prov. para contingências 548.633,88 173.979,97  Empréstimos tomados 60.586.264,10 28.286.390,55 
Financiamentos    Pagamentos de empréstimos (35.201.654,92) (19.613.646,42) 
e empréstimos 44.282.693,80 32.665.350,79  Juros pagos por empréstimos (1.966.478,37) (1.849.199,92) 
Impostos diferidos passivos 1.248.029,03 -  Mútuos tomados com partes relacionadas 145.860,24 (146.509,26) 
    CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS   
Patrimônio    ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 23.563.991,05 (6.677.034,95) 
Liquido 44.609.616,31 38.251.605,45  AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTE   
    DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2.295.030,08) 1.788.744,87 
Capital    Caixa e Equivalente de   
Social 66.586.612,98 66.586.612,98  Caixa no Início do Exercício 4.251.906,89 2.463.162,02 
Capital integralizado 66.586.612,98 66.586.612,98  Caixa e Equivalente de   
Reserva de Lucros 6.040.110,32 -  Caixa ao fim do Exercício 1.956.876,81 4.251.906,89 
(-) Prej. acumulados (28.017.106,99) (28.335.007,53)  VARIAÇÃO DAS DISPONIPILIDADES (2.295.030,08) 1.788.744,87  

DEMONSTRAÇÃO  DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
 2021 2020 ABRANGENTES EM (R$) 
RECEITA BRUTA    2021 2020 
DE VENDAS E SERVIÇOS 153.455.326,14 105.277.086,73 Lucro liquido   
Receitas de vendas 153.455.326,14 105.277.086,73 do exercício 6.358.010,91 1.987.762,64 
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (28.403.354,79) (22.390.469,50 Resultado abrangente   
RECEITA LIQUIDA 125.051.971,35 82.886.617,23 total 6.358.010,91 1.987.762,64 
Custo das mercadorias e produtos vendidos 98.221.748,88 (63.869.207,80)  
LUCRO BRUTO 26.830.222,47 19.017.409,43 NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
DESPESAS OPERACIONAIS   ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Despesas com vendas (15.683.420,33) (11.750.887,76)  Nota 1. Atividades Operacionais: A empresa tem por  
Despesas  administrativas e gerais (21.406.314,94) (13.192.698,78)  principal atividade a industrialização e comercialização de tacos 
Outras receitas 20.388.093,03 9.423.868,13  de madeira para a fabricação de cabos  para facas e  
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS     ferramentas agrícolas, cabos prontos,  pranchas para cortar 
E DESPESAS FINANCEIRAS 10.128.580,23 3.497.691,02  alimentos, ferramentas montadas, estojos para utensílios 
Despesas financeiras (11.472.715,96) (5.601.623,04)  de cozinha, utilidades em   madeiras   e  móveis. Nota 2.  
Receitas financeiras 11.082.245,37 1.202.813,64  Apresentação das Demonstrações contábeis: As  
RESULTADO ANTES DOS    demonstrações contábeis foram elaboradas com observância 
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 9.738.109,64 (901.118,38)  das disposições contidas na Lei 6.404/76 com as práticas  
Imposto de renda e contribuição social 3.380.098,73 2.888.881,02  contábeis adotadas no Brasil, bem como com as modificações 
RESULTADO LÍQUIDO    introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009    

 DO PERIODO 6.358.010,91 1.987.762,64  Nota 3.  Principais  Práticas Contábeis: a) As presentes     
 Demonstrações  Contábeis  compreendem   o   período   de  atividade  iniciado  em  01 de janeiro e encerrado em  31  de dezembro  de  2021. 
 b) Estoque No   exercício social encerrado  em  31/12/2021 os  estoques de  insumos e   embalagens    foram    avaliados   pelo  custo  médio 
 de aquisição. Os  de  produtos  elaborados  e  os  produtos em elaboração  foram  avaliados pelo custo médio de produção. Em  ambos  os  casos, 
 não  superam  o  valor  de  mercado. c) Contas do Ativo Imobilizado As depreciações  sobre o imobilizado foram  calculadas pelo método 
 linear, às  taxas adequadas  dos   bens,   respeitados    os   limites fiscais. d) Intangível O valor registrado neste grupo refere-se softwares 
 contabilizados pelo valor de custo e) O Imposto  de   Renda  e a Contribuição  Social foram apurados pelo critério de lucro real anual com 
 utilização durante os doze meses do exercício social do balanço de suspensão ou redução, nos moldes da Lei 9.430/96 e IN SRF 93/97. 
 Em função de utilização de incentivos fiscais, não houve provisão para imposto de renda e contribuição social a contabilizar. 
 Nota 4. Passivo Não Circulante: a) Bancos Conta Empréstimos: Finames cujas as taxas de juros variam entre 2,50% a.a. e 6% a.a. cédula 
 de crédito do Banco da Amazônia com FNO e encargos através da taxa de juros dos fundos constitucionais – TFC.  
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 Continua... Notas Explicativas da Administração... 
 

Nota 5. 
Por força da Lei nº 11.638/07, a companhia contratou auditor independente para auditar as suas Demonstrações Contábeis, estando o 
relatório da auditoria à disposição dos interessados na sede da companhia. 
Nota 6. Capital Social:  
O capital social está  representado por 206.143.957 de ações  nominativas, sendo 182.270.982 ações ordinárias e 23.872.975 ações preferenciais,  
no valor nominal de R$ 0,22 cada uma e, pertencentes a acionistas residentes ou domiciliados no país.  

Belém, Pa. 31 de dezembro de 2021. 
 

 
 
 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM (R$)  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
  Reservas de lucros   
 Capital Reserva de incentivos Prejuízo  
 social fiscais acumulados Total 
     

 Saldo em 31 de dezembro de 2019 66.586.612,98 - (30.201.865,60) 36.384.747,38 
 Lucro do exercício      1.987.762,64    1.987.762,64 
     
 Efeito da adoção de novas políticas contábeis   (120.904,57)      (120.904,57) 
     
 Saldo em 31 de dezembro de 2020 66.586.612,98 - (28.335.007,53) 38.251.605,45 
 Lucro do exercício -  6.358.010,86 6.358.010,86 
     
 Destinações:        
 Reserva de incentivos fiscais - 6.040.110,32 (6.040.110,32) - 
     
 Saldo em 31 de dezembro de 2021 66.586.612,98 6.040.110,32 (28.017.106,99) 44.609.616,31          

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Clovis Tramontina - Presidente, Joselito Gusso - Vice-Presidente, 
Eduardo Scomazzon, Ildo Paludo, Inácio Chies  

 
DIRETORIA EXECUTIVA: Antônio Pagliari, Artur Denicol, André Guerra 

CONTADORA: Ana Carla Lemos Gomes  (CRC - PA 012248/O-7) 
 

Protocolo: 781527
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