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senta e sete centavos), relativos à contrapartida do coNVENENTE.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 68.633-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de ipixuna do Pará, com cNPJ: 83.268.011/0001-
84, com sede na Tv. cristóvão colombo, nº 34, Bairro: centro, cEP: 
68.637-000, ipixuna do Pará/Pa.
data de assinatura: 29/06/2022
Vigência: 29/06/2022 a 29/06/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 821680
convênio de cooperação técnica e Financeira: 037/2022
objeto do convênio: adequação do Prédio da antiga Escola Estadual de Ensino 
fundamental frei Gil de Vila para 15º Unidade regional de Educação, no municí-
pio de conceição do araguaia, conforme detalhado no Plano de Trabalho
r$ 1. 537.017,65(um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, dezessete 
reais e sessenta e cinco centavos), serão alocados de acordo com o crono-
grama de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte 
classificação orçamentaria:
r$ 1.475.536,94 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhen-
tos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), relativos ao presente 
exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento da SEdUc, 
recursos oriundos do Tesouro Nacional.
fonte: 010200. ação: 276893. funcional/Programática: 16101.12 122.1509. 
Projeto/atividade: 7674. Produto: 3008. Natureza de despesa: 4440.42
r$ 61.480,71 (sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e 
um centavos), relativos à contrapartida do coNVENENTE.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 68.633-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
convenente: Município de conceição do araguaia, com cNPJ: 
05.070.404/0001-75 com sede na Tv. Vereadora Virgolina coelho nº1145, 
Bairro São luiz ii, cEP: 68.540-000, conceição do araguaia/Pa.
data de assinatura: 29/06/2022
Vigência: 29/06/2022 a 26/12/2022
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 821665
convênio de cooperação técnica e Financeira: 042/2022
objeto do convênio: reforma e adequação da E.E.E.M dr. romildo Veloso e Silva, 
município de ourilândia do Norte/Pa, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
Valor r$ 1.500.942,65 (um milhão, quinhentos mil, novecentos e quarenta 
e dois reais e sessenta e cinco centavos), serão alocados de acordo com 
o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a 
seguinte classificação orçamentaria.
r$ 1.275.801,25 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e 
um reais e vinte e cinco centavos), relativos ao presente exercício, correrão 
à conta da dotação alocada no orçamento da SEdUc, recursos oriundos do 
Tesouro Nacional.
fonte: 010200. ação: 277541. funcional/Programática: 16101.12 122.1509. 
Projeto/atividade: 7674. Produto: 3008. Natureza de despesa: 4440.42
r$ 225.141,40 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e um reais e 
quarenta centavos), relativos à contrapartida do coNVENENTE.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 68.633-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
convenente: Município de ourilândia do Norte, com cNPJ: 22.980.643/0001-
81 com sede na av. das Nações, s/n Bairro: centro, cEP: 68.390-000, ou-
rilândia do Norte/Pa.
data de assinatura: 29/06/2022
Vigência: 29/06/2022 a 29/06/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 821723
convênio de cooperação técnica e Financeira: 040/2022
objeto do convênio: ampliação da Quadra poliesportiva e reforma da Es-
cola José alfredo Hage, no município de Porto de Moz, conforme detalhado 
no Plano de Trabalho.
Valor r$ 2.451.480,72 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, 
quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), serão alocados de 
acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, 
conforme a seguinte classificação orçamentaria.
r$ 2.353.421,49 (dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quatro-
centos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), relativos ao presen-
te exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento da SEdUc, 
recursos oriundos do Tesouro Nacional.
fonte: 010200. ação: 277538. funcional/Programática: 16101.12 122.1509. 
Projeto/atividade: 7674. Produto: 3008. Natureza de despesa: 4440.42
r$ 98.059,23 (noventa e oito mil, cinquenta e nove reais e vinte e três 
centavos), relativos à contrapartida do coNVENENTE.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 68.633-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de Porto de Moz, com cNPJ: 05.183.827/0001-00 
com sede à av. 19 de novembro, nº 1610, Bairro: centro, cEP: 68.330-
000, Porto de Moz/Pa.
data de assinatura: 29/06/2022
Vigência: 29/06/2022 a 29/12/2022
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 821735

Portaria N.º 145|2022 - saLe/sedUc, de 29 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Pedro Henrique Simão de Moura, matrícula n.º  
80845415-2, cPf: 767.110.212-15, para atuar como fiscal Titular do con-
vênio Público n.º 045|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura Munici-
pal de ipixuna do Pará que tem por objeto a obra de construção de Escola 
Nova com 12 salas de aula,  localizada no  Município de ipixuna do Pará|Pa.
art. 2º - designar a servidora Telma rita de oliveira cabral, matrícula n.º    
55587288-3, cPf: 278.601.162-00, para atuar como fiscal Suplente do con-
vênio Público n.º 045|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura Municipal 
de ipixuna do Pará que tem por objeto a obra de construção de Escola Nova 
com 12 salas de aula,  localizada no  Município de ipixuna do Pará|Pa.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 29/06/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc
Portaria N.º 146|2022 - saLe/sedUc, de 29 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, matrícula n.º 
57221038-1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fiscal Titular do con-
vênio Público nº 041|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura Munici-
pal de Sapucaia que tem por objeto a obra de reforma EEEM Paulo freire, 
localizada no  Município de Sapucaia|Pa.
art. 2º - designar a servidora Telma rita de oliveira cabral, matrícula n.º    
55587288-3, cPf: 278.601.162-00, para atuar como fiscal Suplente do 
convênio Público n.º 041|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura 
Municipal de Sapucaia que tem por objeto a obra de reforma EEEM Paulo 
freire, localizada no  Município de Sapucaia|Pa.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 29/06/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc
Portaria N.º 147|2022 - saLe/sedUc, de 29 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, matrícula n.º 
57221038-1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fiscal Titular do con-
vênio Público nº 037|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura Muni-
cipal de conceição do araguaia que tem por objeto a obra de adequação 
do Prédio da antiga EEEf frei Gil de Vila Nova para 15ª UrE, localizada no  
Município de conceição do araguaia|Pa.
art. 2º - designar a servidora Telma rita de oliveira cabral, matrícula n.º    
55587288-3, cPf: 278.601.162-00, para atuar como fiscal Suplente do 
convênio Público n.º 037|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura Mu-
nicipal de conceição do araguaia que tem por objeto a obra de adequação 
do Prédio da antiga EEEf frei Gil de Vila Nova para 15ª UrE, localizada no  
Município de conceição do araguaia|Pa.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 29/06/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc
Portaria N.º 148|2022 - saLe/sedUc, de 29 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Pedro Henrique Simão de Moura, matrícula 
n.º  80845415-2, cPf: 767.110.212-15, para atuar como fiscal Titular do 
convênio Público nº 039|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura Mu-
nicipal de dom Eliseu que tem por objeto a obra de construção de Escola 
Nova de 08 salas de aula, localizada no Município de dom Eliseu|Pa.
art. 2º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, matrícula n.º    
57221038-1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fiscal Suplente do 
convênio Público n.º 039|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura 
Municipal de dom Eliseu que tem por objeto a obra de construção de Es-
cola Nova de 08 salas de aula, localizada no  Município de dom Eliseu|Pa.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 29/06/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc
Portaria N.º 149|2022 - saLe/sedUc, de 29 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Katia alrelhia do rosário costa, matrícula 
n.º  54188132-2, cPf: 738.507.992-04, para atuar como fiscal Titular do 
convênio Público n.º 043|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura Mu-
nicipal de curuçá que tem por objeto a obra de reforma da Escola Júpiter 
Maia, localizada no  Município de curuçá|Pa.
art. 2º - designar o servidor José carlos Santos Sousa, matrícula n.º  
57221037-1, cPf: 811.044.212-91, para atuar como fiscal Suplente do 
convênio Público n.º 043|2022, celebrado entre a Seduc e a Prefeitura Mu-
nicipal de curuçá que tem por objeto a obra de reforma da Escola Júpiter 


