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deverão ser entregues em 03 (três) cópias simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plástico com elástico, devendo o candidato apre-
sentar os documentos originais na ocasião da entrega para fins de autenticação pela Corporação.
3. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM
cHEfE do ESTado Maior GEral da PMPa
rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 744433

.

.

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e PessoaL ciViL
HaBiLitaÇÃo de caNdidato ao coNcUrso PÚBLico Nº 001/cFP/PM/2016
editaL Nº 014/ssMrPc/2021 – cFP/PMPa, de 17 de deZeMBro de 2021
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), representada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a habilitação do candidato, WELVESON SANTOS DO ESPIRITO SANTO, em de-
corrência de recomendação da Exmª. Srª. aNa caroliNa loBo GlÜcK PaÚl PEraccHi – Procuradora-Geral adjunta do contencioso por meio do 
Ofício n° 001206/2021-PGE-GAB-PCTA, para fins de cumprimento da decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança, processo nº 0816259-
50.2017.8.14.0301, para que autorizem o prosseguimento do impetrante no cfP/PMPa, caso aprovado em todas as etapas.
1 – o candidato aPTo na habilitação deverá se apresentar, para incorporação e Matrícula até o dia 27 de dezembro de 2021, às 09h00min, no depar-
tamento - Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal civil (SSMrPc), localizada na 
rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 – bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
2 – o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM
cHEfE do ESTado Maior GEral da PMPa
rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 744436

.

.

oUtras MatÉrias
.

Por decisão administrativa, a Polícia Militar do Pará, considerando o que consta nos autos do Processo administrativo de Portaria Nº 002/2021 – dal 
1/PMPa , resolve aplicar a punição à empresa loTTUS coMErcio dE aliMENToS- EirEli, cNPJ: 34.018.264/0001-94, de suspensão temporária de 
participar de licitação e impedida de contratar com a administração pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 79, inciso i e art. 87, inciso iii da 
Lei 8.666/93, devido à injustificada não entrega do material contratado, a contar de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Quartel em 
icoaraci/Pa, 20 de dezembro de 2021. JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM rG 18044 coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 744567
GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo de PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ – cFP/PMPa/2016
editaL N.º 143/cFP/PMPa, de 20 de deZeMBro de 2021.
resULtado da 3ª etaPa – caNdidata sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará  e a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em cumprimento da decisão judicial 
proferida  nos autos da ação ordinária nº 0846099-71.2018.8.14.0301, tornam público o rESUlTado da 3ª Etapa (Teste de avaliação física) da candidata 
Sub Judice Sara loPES da SilVa MoUra, inscrição 077472 no qual foi considerada aPTa. 
Belém/Pa, 20 de dezembro de 2021.
coroNEl QoPM dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará
HaHa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 744677
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
rdc eLetrÔNico Nº 05/2021 – cBMPa
o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo licitatório na mo-
dalidade rdc ElETrÔNico iNTEGrado Nº 05/2021 – cBMPa – PaE n° 2021/586548, que tem por objeto a coNTraTaÇÃo iNTEGrada dE EMPrESa 
Para ElaBoraÇÃo dE ProJETo BáSico E EXEcUTiVo dE ENGENHaria, arQUiTETUra E EXEcUÇÃo daS oBraS ciViS dE rEforMa da iNSTalaÇÃo 
PrEdial do aNTiGo QUarTEl do coMaNdo GEral do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará, localizado na rua João diogo, nº 236, bairro cam-
pina, Belém-Pará, com fundamento no disposto no art. 28, iV da lei nº 12.462/2011, assim como no que dispõe o art. 53, iV do decreto Estadual nº 
1.974/2018; resolve:
01 – adJUdicar o objeto do presente certame, tipo maior desconto, à licitante vencedora, SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, cNPJ 
00.654.914/0001-76, no Valor Global de r$ 2.331.702,01 (dois milhões trezentos e trinta e um mil, setecentos e dois reais e um centavo) com percentual 
de desconto de 15,98% e HOMOLOGAR o resultado final do RDC ELETRÔNICO Nº 05/2021 – CBMPA, por preencher todos os requisitos legais exigidos no 
Edital e legislação correspondente.
02 – REMETER o processo licitatório a Diretoria de Apoio Logístico/Contratos, afim de que sejam adotadas as medidas relativas à contratação da empresa 
vencedora e demais providências no âmbito de suas atribuições.
Belém-Pa, 17 de dezembro de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 744438


