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suPRiMENto DE fuNDo
.

ExtRAto DE PoRtARiAs DE coNcEssão - PuBLicAção
Portaria nº 1055/2022-dF-sUP FUndos; suprido MaiqUel da silveira 
rodrigUes, ten Cel qoPM, MF:58331591, do efetivo do (a) CMt do 
rPMont: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 3.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aqUisiÇÃo de 
Material de ConsUMo – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, Cel qoPM.

Protocolo: 847917

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº4719/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: breves-Pa; destino: Curralinho-Pa; Período: 24 a 
27/06/2022; quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: sgt PM Claudio romano da silva; CPF: 303.121.912-00; 
valor: r$923,16. Cb PM diogo gomes Freitas; CPF: 738.009.612-53; 
valor: r$886,20. Cb PM Paulo renato bispo tubarão; CPF: 997.467.432-
87; valor: r$886,20. ordenador: Cel qoPM robinson aUgUsto 
boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PoRtARiA Nº4777/22/Di/Df – 
objetivo: Participar de Curso ; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: benevides-Pa; Período: 
02/06/2022; quantidade de diárias: 01 de alimentação; servidores: 
sgt PM antonio josé da silva Machado; CPF: 381.129.732-53 ; valor: 
r$87,04. Cb PM Wilson jesus Coelho de almeida; CPF: 872.382.412-34; 
Valor: R$85,72. CB PM Jefferson Oliveira Dos Santos; CPF: 892.121.502-
68; valor: r$85,72. ordenador: Cel qoPM robinson aUgUsto 
boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PoRtARiA Nº4778/22/Di/Df – 
objetivo: Participar de Curso; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: benevides-Pa; Período: 
03/06/2022; quantidade de diárias: 01 de alimentação; servidores: 
sgt PM Felisbela dos reis Carvalho almeida; CPF: 380.844.902-06; valor: 
r$87,04. Cb PM Fabio araujo de Castilho; CPF: 770.521.452-00; valor: 
r$85,72. ordenador: Cel qoPM robinson aUgUsto boUlHosa 
bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PoRtARiA Nº4791/22/Di/Df – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-JULHO/22-
bPrv); FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servidores: sgt PM 
aguinaldo Hygor oliveira Matos; CPF: 837.271.592-00; valor: r$3.956,40. 
Cb PM Marinilson da Conceição aleixo; CPF: 713.319.482-15; valor: 
r$3.798,00. Cb PM William de sousa brito; CPF: 838.413.262-34; valor: 
r$3.798,00. Cb PM aires lobato de brito; CPF: 958.160.112-00; valor: 
r$3.798,00. Cb PM diogo alves de brito; CPF: 004.986.272-33; valor: 
r$3.798,00. sd PM raimundo bezerra Freire neto; CPF: 031.329.292-
20; valor: r$3.798,00. ordenador: Cel qoPM robinson aUgUsto 
boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PoRtARiA Nº4792/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: goiania-go; Período: 23 a 
27/08/2022; quantidade de diárias: 05 de alimentação, 04 de pousada e 05 
indenizações de transporte; servidores: ten Cel PM ricardo do nascimento 
ramos; CPF: 560.564.432-72; valor: r$2.669,21. ordenador: Cel 
qoPM robinson aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº4793/22/Di/Df – 
objetivo: Chamado de justiça; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: Muaná-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 15 
a 17/08/2022; quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
servidores: sgt PM Carlos augusto assunção leite; CPF: 317.989.422-
91 ; valor: r$395,64. ordenador: Cel qoPM robinson aUgUsto 
boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PoRtARiA Nº4794/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 29/07 a 
01/08/2022; quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: sgt PM rudivaldo Pantoja abreu; CPF: 735.510.152-87; 
valor: r$791,28. Cb PM romulo de araujo tavares; CPF: 820.385.622-53; 
valor: r$759,60. sd PM josiele lima lobao; CPF: 001.174.662-98; valor: 
r$759,60. ordenador: Cel qoPM robinson aUgUsto boUlHosa 
bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 847984

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

tERMo DE ENcERRAMENto DE coNtRAto; aos onze dias do mês de junho 
do ano de 2022, encerrou-se a vigência do Contrato administrativo nº 068/2021 
– CCC/PMPa, celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a empresa FeirÃo da 
dona de Casa ltda ePP, cujo objeto é Permissão de uso de espaço público 

para exploração comercial de restaurante e lanchonete, decorrente do processo 
nº 2021/257607 Pregão eletrônico nº 00018/2021 – CPl, sem mais a consig-
nar, dou por encerrado o presente contrato que segue assinado pelo Chefe do 
Centro de Compras e Contratos – CCC, da Polícia Militar do Pará;belém/Pa, 01 
de setembro de 2022;riCardo do nasCiMento raMos – ten Cel qoPM rg 
29213;Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPa.

Protocolo: 847883
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
AtA DE REGistRo DE PREços Nº 005/2022/DL/PMPA
esPÉCie: ata de registro de Preços nº 005/2022/dl/PMPa, celebrada en-
tre a PolÍCia Militar do Pará, CnPj nº 05.054.994/0001-42 e a em-
presa vHa MUnoz eireli, inscrita sob o CnPj nº 15.407.834/0003-55. 
Modalidade: Pregão eletrônico srP nº 020/2022/dl/PMPa.
objeto: escolha da proposta mais vantajosa para registro de PreÇo, 
visando futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção indivi-
dual (coldres e porta-carregadores), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
FUndaMentaÇÃo legal: lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
lei estadual no 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020, decreto estadual n° 534, de 04 de fevereiro de 
2020 e legislação correlata.
data de assinatUra: 01 de setembro de 2022.
vigênCia: doze meses, contados a partir desta publicação.
signatários: Pela PolÍCia Militar do Pará, Cel PM rg 18044 josÉ 
dilson Melo de soUza jÚnior - Comandante-geral; e pela em-
presa vHa MUnoz eireli, o senhor victor Hugo acuna Munoz, CPF nº 
166.858.878-18, representante legal.
PreÇo registrado:

DEscRição QuANtiDADE REGistRADA vALoR REGistRADo
Coldre Para Pistola beretta aPx FUll size 7.200 r$ 245,00

Porta-Carregador dUPlo 7.200 r$ 100,00

Protocolo: 847783
GovERNo Do EstADo Do PARÁ
PoLíciA MiLitAR Do EstADo Do PARÁ (PMPA)
sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto E ADMiNistRAção
coNcuRso PúBLico PARA ADMissão Ao cuRso DE foRMAção DE 
PRAçAs DA PoLíciA MiLitAR Do EstADo Do PARÁ – cfP/PMPA/2016

EDitAL N.º 155/cfP/PMPA, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
REiNtEGRAção E coNvocAção PARA REALizAção DA 3ª EtAPA – 
cANDiDAtA suB JuDicE
a PolÍCia Militar do estado do Pará, e a seCretaria de esta-
do de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, em cumprimento da decisão 
judicial proferida nos autos da ação ordinária, processo nº 0806711-
35.2016.8.14.0301, tornam pública a reintegraÇÃo ao Concurso Público 
para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará 
– CFP/PMPa/2016 e ConvoCaÇÃo para realização da 3ª etapa (teste de 
avaliação Física) da candidata sub judice relacionada neste edital.
1. candidata sub Judice convocada a 3ª Etapa por determinação judicial.
1.1. Fica convocada à 3ª etapa a candidata sub judice abaixo relacionada, 
com as seguintes informações: nome e número de inscrição.
rUtH taina PalHeta de alMeida - 014837
2. Das informações Gerais
2.1. a candidata que não comparecer no local, data e horário, conforme 
relacionado de forma individualizada a seguir, será eliminada do concurso, 
não podendo realizar seus testes em outro local, data ou horário diferentes 
dos informados neste edital.
2.2. a candidata deverá chegar com antecedência mínima de 30(trinta) 
minutos do início dos exames da 3ª etapa.
3. Do Local de Realização dos Exames
local: esCola sUPerior de edUCaÇÃo FÍsiCa – CUrso de edUCaÇÃo 
FÍsiCa – UePa - av. joÃo PaUlo ii n° 817, bairro: MarCo - belÉM-Pa
data: 20/09/2022 
Hora de início: 08h00min
belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
Coronel qoPM dilson Melo de soUza jÚnior
Comandante geral da Policia Militar do estado do Pará
ivaldo renaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 847993
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 151/2022/Gab. Diretor/fAsPM – 
objetivo: Por haver necessidade do Cb PM rg 37875 adalberto Morais 
dos santos, motorista da representação de tucuruí, a se deslocar até 
Belém a fim de conduzir associados e dependentes do FASPM. FUNDAMENTO 
legal: lei. nº 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; destino: 
belém-Pa; Período: nos dias 31 de agosto a 01 de setembro de 2022; 
quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diárias de pousada 
na Categoria “b”; servidor: Cb PM rg 37875 adalberto Morais dos 
santos; CPF: 817.637.782-15, no valor: r$ 379,80. ordenador: raUl 
zênio gentil silva; Prazo Para PrestaÇÃo de Contas: 05 (CinCo) 
dias aPÓs a data de retorno.

Protocolo: 847541


