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FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 058/2022-FcG de 29.03.2022
fundamento legal: art. 6° da lei nº. 5.939/96 e art.145, lei n°. 5810/94.
Objetivo: Integrar comitiva com o Diretor de Interiorização, a fim de reali-
zar visita técnica institucional.
destino: oeiras do Pará/Pa
Período: 05.04.2022 a 09.04.2022 - 04 (quatro) diárias e ½ (meia) - 
vl: r$ 1.068,21
servidor: dENYs aNtoNio aMaNaJas NoroNHa - assessor - 
if: nº. 57192378/4
autorizo: Processo nº. 2020/849783
Ordenador: Maria da Glória Boulhosa Caputo – Superintendente da FCG

Protocolo: 778204

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

coNtrato
.

coNtrato
exercício:2022
Objeto : Contratação  de Instrutor Oficineiro, para Ministração de Oficina 
de Publicidade e Propaganda.
data da assiNatUra:  21/03/2022.
viGÊNcia: 21  à 26/03/2022.
valor: 2.520,00 (dois mil , quinhentos e vinte reais)
coNtrato:  06/2022
fUNcioNal ProGaMatica: 24.722.1508.8236 - 
Produção e difusão da informação.
ElEMENto dE dEsPEsa: 339039 - outros serviços de terceiros - 
Pessoa Jurídica
33903948 - serviço de seleção e treinamento
coNtratado: EZEQUias fErrEira NasciMENto
ENdErEÇo: trav. agustinho lobato Nº 73-alter do chão - 
cEP: 68.100-000-alter do chão - Pa
Belém,30  de março de 2022.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira.
secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 778409
coNtrato
exercício:2022
Objeto : Contratação  de Instrutor  Oficineiro, para Ministração de Oficina 
de audiovisual
data da assiNatUra:  22/03/2022.
viGÊNcia: 22  à 25/03/2022.
valor: 960,00 (Novecentos e sessenta reais)
coNtrato:  03/2022
fUNcioNal ProGaMatica: 24.722.1508.8236 - 
Produção e difusão da informação.
ElEMENto dE dEsPEsa: 339036 - outros serviços de terceiros - 
Pessoa fisica
fonte: 0101 - recursos ordinários
24.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
ElEMENto dE dEsPEsa: 339047 - obrigações tributárias e contributivas
foNtE: 0101 - recursos ordinários
coNtratado: rafaEl fErrEira
ENdErEÇo:  Passagem conceição, 20, Passagem terra Nova 20 d - 
Paracuri- cEP: 66.814-127-Belém - Pa
Belém,30 de março de 2022.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira.
secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 778396
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diÁria
.

Portaria Nº 256 de 28 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/368778/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para santa izabel do Pará no dia 28 de março 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 257 de 28 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/368541/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para santa izabel do Pará no dia 28 de março 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

Protocolo: 778379
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 379/2022-GaB/Pad 
Belém, 28 de março de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1052142 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo a Manifestação nº 1110/2021 
exarada pelo consultor Jurídico - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 191-a, 
da lei nº 9.230, de 24 de março de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disciPli-
Nar siMPlificado em desfavor da servidora f.f.f., Mat. nº 57233427-1, pelo 
cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de cargo, 
de acordo com o previsto nos arts. 178, iv c/c 190, ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores alciNEtE do so-
corro liMa da costa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE tEiXEira rEZEN-
dE, Mat. nº 54197224-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 
(quinze) dias por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 778208

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 1009062/2021
dispensa de Licitação: 007/2022-NLic/sedUc
Partes: secretaria de Estado de Educação/sEdUc e claudianis Pantoja almeida
Objeto: Locação de imóvel na Rio Anapú – Vila Menino Deus, no Município 
de igarapé Miri/Pa. Pertencente a sra. claudianis Pantoja almeida, sob o 
cPf: 843.829.372-72, para funcionamento de sala de aula aos alunos do 
sistema de organização Modular de Ensino – soME
valor Mensal: r$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais)
valor anual: r$ 25.920,00 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 28/03/2022
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de licitação: 007/2022-Nlic/sEdUc 
dispensa de licitação: 007/2022
ratifico a disPENsa dE licitaÇÃo, com base na MaNifEsta-
ÇÃo JUrÍdica nº 350/2022 da asJUr/sEdUc, conforme disposto 
no art. 26 da lei nº. 8.666/93. 28/03/2022
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 777887


