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NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/420984. Pelo presente edital NoTificaMoS a senho-
ra Maria dE fáTiMa da SilVa NUNES, Matrícula nº 241059/1, cPf: 
140.312.132-04, aposentada no cargo de Professor classe Especial, Nível 
i, na Secretaria Estado de Educação - SEdUc, que o Tribunal de con-
tas do Estado do Pará, através do ofício n° 202201073/SEGEr-TcE, dE 
06/04/2022 por ocasião da análise do seu processo de inativação, 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 equivocadamente uti-
lizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu afas-
tamento para aguardar a aposentadoria. Prazo para comparecimento e/ou 
manifestação perante este instituto: 15 dias, a contar desta publicação.
Belém, 20 de Junho de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816707
Término de Vínculo de Servidor
ato: Processo n° 2022/764777
Término de vínculo: 27/06/2022
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário.
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: José augusto rodrigues da Silva costa
cargo: Técnico em comunicação Social
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 817062

Portaria Nº 465 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/573707, de 
10/05/2022;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor Edvaldo de almeida Pinto, matrícula funcional 
nº 5946380/2, ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado 
no Núcleo regional de Marabá, para atuar como fiscal do contrato admi-
nistrativo nº 018/2022, firmado com a empresa NORTE TURISMO – LTDA, 
inscrita sob o cNPJ/Mf nº 05.570.254/0001-69, que tem como objeto a 
contratação de mepresa pra prestação de serviço de agendimento de via-
gens para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, 
rodoviárias e fluviais, compreendendo os serviços de reserva, emissão, 
remarcação, cancelamento e entrega/diponibilizaão de bilhete, físico ou 
eletrônico ao beneficiário da passagem, mediante requisição, para atender 
as necessidades deste instituto de Gestão Previenciária do Estado do Pará. 
ii – dESiGNar a servidora rosemary cursino Moura Magno, matrícula fun-
cional nº 6045606/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
lotado na coordenadoria de administração e Serviços, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 817127

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: Pregão eletrônico N° 011/2021
Processo N° 188515/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo 
dE áGUa MiNEral NaTUral.
Entrega do edital: www.compras.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e 
www.egpa.pa.gov.br
data da abertura: 04/07/2022.
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.compras.gov.br
UaSG: 462264
ordenador responsável: EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE.
responsável pelo certame: Paula adriane da Silva costa.
Belém, 21 de junho de 2022.

Protocolo: 816771

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1233 de 20 de JUNHo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, 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 as servidoras, roSEli dE aSSUNÇÃo NaVES, auditora 
fiscal de receitas Estaduais, com identidade funcional nº 05570395-01, 
para atuar como fiscal Titular, lotada na diretoria de Tributação - dTr e 
ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de re-
ceitas Estaduais, com identidade funcional nº 05858151-01, para atuar 
como fiscal Substituta, lotada na diretoria de Tecnologia da informação 
- DTI, do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2021/SEFA, firmado entre 
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o consultor lUiZ carloS liMa 
da coSTa, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
(Pessoa física) para atuarem no Projeto de Modernização da Gestão fiscal 
do Estado do Pará - ProfiSco ii.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 816477
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 763 de 19 de aBriL de 2022
i - coNcEdEr, 27 (vinte e sete) dias de férias, à servidora MarliSE Maria 
CAMPOS SALES FURTADO, Id Func nº 3245250/1, Operador Micrografico, lo-
tada na cEraT de Breves, para serem usufruídas no período de 01/07/2022 a 
27/07/2022, referentes ao exercício de 08/06/2021 a 07/06/2022.
ii - HoMoloGar, a compra de 10 (dez) dias de suas férias referentes ao 
exercício de 08/06/2021 a 07/06/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 816738
Portaria Nº 1.227 de 15 de JUNHo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
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, Identificação Funcional sob n° 05906036/04 e THAÍS CA-
VALEIRO DE MACEDO COELHO, Gerente Fazendário, Identificação Funcional 
sob nº 518556660/02, para atuarem respectivamente do como fiscal Titular 
e substituto, respectivamente, do CONTRATO Nº 039/2022/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e a Empresa coNSÓrcio 
aTlaS & MariE – 2a, que tem por objeto a prestação de serviços comuns de 
engenharia de forma continuada, por  demanda, para execução de reformas 
de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação 
ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções 
isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações 
usuais no mercado e preços da tabela SiNaPi, desonerada, que possuam na-
tureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades 
da Secretaria de Estado da fazenda.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 816916

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº 039/2022/seFa.
Modalidade: adesão ata de registro de Preço nº 065/2021, Pregão Eletrô-
nico 050/2021 – Governo do Estado do acre.
objeto: prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, 
por demanda, para execução de reformas de pouca relevância material, 
serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consis-
tam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam 
ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e 
preços da tabela SiNaPi, desonerada, que possuam natureza padronizável 
e pouco complexa nas instalações prediais das unidades da Secretaria de 
Estado da fazenda
Valor Estimado: r$ 15.365.567,59
Percentual de desconto: 23,09%
data da assinatura: 13/06/2022
Vigência: 13/06/2022 a 12/06/2023
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
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