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AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
Pregão Eletrônico SRP nº 004/2021 – cPL/PMPA
Órgão: PolÍcia Militar do Pará.
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de eqUiPa-
MeNtos de iNforMática para atender as demandas da PMPa e órgãos 
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 01/04/2021, às 09h00 (horário de brasília).
local: www.gov.br/compras . informações: (91)32589928.
edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e 
www.gov.br/compras .
belém-Pa, 15 de março de 2021.
NelsoN alves de seNa – teN cel PM
Pregoeiro

Protocolo: 636883

GovERNo Do EStADo Do PARÁ
PoLíciA MiLitAR Do PARÁ (PMPA)

SEcREtARiA DE EStADo DE PLANEJAMENto E 
ADMiNiStRAção (SEPLAD)

coNcuRSo PúBLico PARA ADMiSSão Ao cuRSo DE 
foRMAção DE oficiAiS - cfo/PMPA/2020

EDitAL Nº 11-cfo/PMPA/SEPLAD, DE 15 DE MARço DE 2021 
SuSPENSão Do coNcuRSo

A SEcREtARiA DE EStADo DE PLANEJAMENto E ADMiNiStRAção 
– SEPLAD e a PoLíciA MiLitAR Do EStADo Do PARÁ – PMPA, no 
uso de suas atribuições legais e em decorrência da decisão proferida nos 
autos da Medida cautelar na suspensão de liminar 1.431 Pa, tornam 
público a SuSPENSão Do coNcuRSo PuBLico para admissão ao 
Curso de Formação de Oficiais.
1- os candidatos inscritos no referido certame, deverão acompanhar a 
publicação de edital onde irá constar novo cronograma das etapas, no 
Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico  http://www.iades.
com.br.
2 - este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
belém/Pa, 15 de março de 2021.
coRoNEL QoPM JoSé DiLSoN MELo DE SouzA JúNioR
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
HANA SAMPAio GHASSAN
secretária de estado de Planejamento e administração

GovERNo Do EStADo Do PARÁ
PoLíciA MiLitAR Do PARÁ (PMPA)

SEcREtARiA DE EStADo DE PLANEJAMENto E 
ADMiNiStRAção (SEPLAD)

coNcuRSo PúBLico PARA ADMiSSão Ao cuRSo DE 
foRMAção DE PRAçAS - cfP/PMPA/2020

EDitAL Nº 13-cfP/PMPA/SEPLAD, DE 15 DE MARço DE 2021 
SuSPENSão Do coNcuRSo

A SEcREtARiA DE EStADo DE PLANEJAMENto E ADMiNiStRAção 
– SEPLAD e a PoLíciA MiLitAR Do EStADo Do PARÁ – PMPA, no 
uso de suas atribuições legais e em decorrência da decisão proferida nos 
autos da Medida cautelar na suspensão de liminar 1.431 Pa, tornam 
público a SuSPENSão Do coNcuRSo PuBLico para admissão ao 
curso de formação de Praças.
1- os candidatos inscritos no referido certame, deverão acompanhar a 
publicação de edital onde irá constar novo cronograma das etapas, no 
Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico  http://www.iades.
com.br.
2 - este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
belém/Pa, 15 de março de 2021.
coRoNEL QoPM JoSé DiLSoN MELo DE SouzA JúNioR
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
HANA SAMPAio GHASSAN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 636892

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

Belém-PA, segunda-feira,15 de março de 2021
PoRtARiA N.º 038/2021-DGPc/DivERSoS
a chefe de gabinete da Polícia civil aNa MicHelle goNÇalves soares 
zagalo, no uso de suas atribuições legais.
coNsideraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNsideraNdo: a recomendação da auditoria geral do estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 

acompanhar a execução dos mesmos.
coNsideraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doe N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
resolve:
i – desigNar nos termos da lei n° 8666/93 a servidora elza lisboa 
fraNcês, assistente administrativo, matrícula n°5209242/ 1, para acom-
panhar como FISCAL a execução do Contrato nº 004/2021 –PC/PA, firmado 
com a eMPresa lottUs coMÉrcio de aliMeNtos e bebidas eireli, 
cNPj N° 34.018.264/0001-94, cujo objeto é fornecimento de água Mineral 
Natural (garrafão de 20 litros), e no seu impedimento a servidora aNa 
NoeMi da silva teixeira NasciMeNto, escrivã de Polícia civil, matrícula 
n°64025/1, que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, 
no âmbito da Polícia civil do estado do Pará, desde o início até o término 
da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – deterMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete da Polícia civil
Belém-PA, segunda-feira,15 de março de 2021
PoRtARiA N.º 039/2021-DGPc/DivERSoS
a chefe de gabinete da Polícia civil aNa MicHelle goNÇalves soares 
zagalo, no uso de suas atribuições legais.
coNsideraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNsideraNdo: a recomendação da auditoria geral do estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNsideraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doe N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
resolve:
i – desigNar nos termos da lei n° 8666/93 a servidora elza lisboa 
fraNcês, assistente administrativo, matrícula n°5209242/ 1, para acom-
panhar como FISCAL a execução do Contrato nº 005/2021 –PC/PA, firma-
do com a eMPresa Nr Pereira coMÉrcio de ágUa eireli, cNPj N° 
37.170.992/0001-05, cujo objeto é fornecimento de água Mineral Natural 
(copo 200ml caixa com 48 unidades), e no seu impedimento a servido-
ra aNa NoeMi da silva teixeira NasciMeNto, escrivã de Polícia civil, 
matrícula n°64025/1, que assistirá o referido contrato com as mesmas 
atribuições, no âmbito da Polícia civil do estado do Pará, desde o início até 
o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – deterMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete da Polícia civil

Protocolo: 636500

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico - 08/2021
objeto: aquisição de Materiais de Higiene e saúde, Para o enfrentamento 
ao vírus covid-19, álcool liquido e em gel e Máscaras cirúrgicas.
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