
 diário oficial Nº 34.527  53 Segunda-feira, 22 DE MARÇO DE 2021

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PuBLicAçÕEs sEM EfEito
torno sem efeito a publicação dos extratos das Portarias 005 e 006/2021-
sf/df, onde foi consignada a autorização para a concessão de suprimento 
de fundos em favor dos cels josÉ edUardo de oliveira PiMeNtel, Mf 
5251389/1 e edsoN laMego jUNior, Mf 5180520/1, respectivamente, 
publicadas no doe Nº 34.497, de 22fev21 ordenador de despesa: Marce-
lo ronald botelho de souza, cel qoPM.
ExtRAto DE PoRtARiA DE coNcEssão
PoRtARiA Nº 142/2021-sf/Df; suprido, artUr Pedro oliveira 
ferNaNdes, teN cel PM, Mf: 5807824/1, do efetivo do cvP; Prazo p/ 
aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; 
valor: r$ 3.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 (Material de coN-
sUMo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: Marcelo 
ronald botelho de souza, cel qoPM.

Protocolo: 638172

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 51/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaval segUro 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: belém-Pa; destino: cotijuba-Pa; Período: 12 a 17/02/2021; 
quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
cb PM Éric Patrick das Neves Nascimento; cPf: 003.037.272-09; valor: 
r$ 857,20; sd PM raimundo Nonato dos santos; cPf: 980.666.922-34; 
valor: r$ 857,20; sd PM danilo Pantoja Magalhaes; cPf: 018.077.012-80; 
valor: r$ 857,20. ordenador: Marcelo roNald botelHo de soUza; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 80/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. carNaval segUro 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 12 a 
17/02/2021; quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidores: sgt PM giancarlo Mangabeira frazão; cPf: 587.513.862-91; 
valor: r$ 1.318,80; sgt PM rosenilson costa e silva; cPf: 440.191.222-
53; valor: r$ 1.318,00; cb PM diego de Paulo Machado da silva; cPf: 
991.178.272.72; valor: r$ 1.266,00; sd PM tainara Helena de assis Pe-
reira; cPf: 014.792.892-30; valor: r$ 1.266,00; sd PM Nayani cardoso 
lima; cPf: 013.649.652-08; valor: r$ 1.266,00. ordenador: Marcelo 
roNald botelHo de soUza; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 224/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaval segUro 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 12 a 17/02/2021; 
quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
sgt PM luís carlos da costa borcém; cPf: 375.579.982-00; valor: r$ 
1.318,80; sgt PM Henrique Maria Morais de Miranda; cPf: 411.114.512-
49; valor: r$ 1.318,80. ordenador: Marcelo roNald botelHo de soU-
za; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 638122

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

tornar sem efeito a PoRtARiA Nº 1514/19 - Di-Df; contida no diário 
nº 33.911 do dia 04/07/2019.

Protocolo: 638094

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

tERMo DE ExEcução DEscENtRALizADA Nº 002/2021- PMPA-
sEGuP-iEsP. objeto: “cooperação mútua entre os partícipes visando o 
desenvolvimento de atividades integradas na área de ensino do sistema de 
segurança Pública, visando a realização do curso de aperfeiçoamento de 
Oficiais CAO/PM-2021. Valor: R$ 16.034,70 (dezesseis mil e trinta e qua-
tro reais e setenta centavos). dotação orçamentária: Nome do Programa: 
1502 – segurança Pública. ação (Projeto/atividade): 26/8832 – capacita-
ção dos agentes de segurança Pública. Natureza de despesa: 3.3.90.36 
– outros serviços de terceiros – Pessoa física. 3.3.90.47 – obrigações 
tributárias e contributivas. fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários). 
Plano interno: 1050008832c. assinatura: 19/03/2021. Partes: PolÍcia 
Militar do estado do Pará - cel qoPM josÉ dilsoN Melo de soU-
za júNior – comandante geral da PMPa; secretária de estado de 
segUraNÇa Pública e defesa social - UalaMe fialHo MacHado – 
secretário da segUP e o iNstitUto de eNsiNo de segUraNÇa do Pará 
– cel qobM aNtoNio beNtes da silva filHo – diretor do iesP.

Protocolo: 638338
tERMo DE ExEcução DEscENtRALizADA Nº 001/2021- PMPA-
sEGuP-iEsP. objeto: “cooperação mútua entre os partícipes visando o 
desenvolvimento de atividades integradas na área de ensino do sistema 
de segurança Pública, visando a realização do curso superior de Polícia e 
bombeiros Militar- csPbM – 2021. valor: r$ 161.365,50 (cento e ses-
senta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). 
dotação orçamentária: Nome do Programa: 1502 – segurança Pública. 
ação (Projeto/atividade): 26/8832 – capacitação dos agentes de seguran-
ça Pública. Natureza de despesa: 3.3.90.36 – outros serviços de terceiros 

- Pessoa física. 3.3.90.47 – obrigações tributárias e contributivas. fonte 
do recurso: 0101 (recursos ordinários) Plano interno: 1050008832c. as-
sinatura: 19/03/2021. Partes: PolÍcia Militar do estado do Pará 
- cel qoPM josÉ dilsoN Melo de soUza júNior – comandante geral 
da PMPa; secretária de estado de segUraNÇa Pública e defesa 
social - UalaMe fialHo MacHado – secretário da segUP e o iNstitU-
to de eNsiNo de segUraNÇa do Pará – cel qobM aNtoNio beNtes 
da silva filHo – diretor do iesP.

Protocolo: 638334
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 14-cfP/PMPA/sEPLAD, DE 19 DE MARço DE 2021 

REtificAção – AtiviDADEs Não PREsENciAis
a secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo – 
sePlad e a PolÍcia Militar do estado do Pará – PMPa, no uso de 
suas atribuições legais torNa Pública a retificaÇÃo do edital nº 13-
cfP/PMPa/sePlad, de 15 de março de 2021 do concurso público para 
admissão ao curso de formação de Praças, conforme a seguir.
1 Permanecem ativas as atividades não presenciais do concurso público 
para admissão ao curso de formação de Praças. Portanto, o cronograma 
estipulado para a entrega final do resultado das provas objetivas para as 
candidatas à vaga para aluno soldado cfP/PMPa (sexo feminino) – código 
202 fica mantido.
2 em conformidade com a decisão proferida nos autos da Medida cautelar 
na suspensão de liminar 1.431 Pa, as demais atividades permanecem 
suspensas.
este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
belém/Pa, 19 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: 638405

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 002/2021-ADM fiN/PA.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa - fasPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de junho 
de 2011(estatuto do fasPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do fasPM) e, considerando o disposto no art. 67 
da lei federal N° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, c/c Portaria Nº 
2034/2019-dP/1 de 04 de outubro de 2019;
resolve:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto da Contrato n° 006/2021 
– fasPM e seu objeto, de forma a atender o disposto no art. 67 da lei 
federal N°8.666/93:
o teN qcoPM rg 40907 carlos rafael NasciMeNto da silva, como 
fiscal titular e o SD QPMP RG 41908 ISRAEL DE MOURA SERRA FIGUEIRE-
DO, como fiscal substituto.
coNtrato: N° 006/2021.
coNtratado: bleNda aleNcar araUjo, cPf: 607.110.002-04
oriUNdo do Processo: N° 30/2020-fasPM – credeNciaMeNto N° 
008/2020-cPl/fasPM.
PUblicaÇÃo: doe N°34.472, de 27 de janeiro 2021.
objeto: contraprestação de serviços na área de assistência social
art. 2° esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
belém, 18 de Março de 2021.
MoisÉs costa da coNceiÇÃo – cel qoPM rg 18338
diretor do fasPM-Pa

Protocolo: 638078
PoRtARiA N° 003/2021-ADM fiN/PA.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa - fasPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de junho 
de 2011(estatuto do fasPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do fasPM) e, considerando o disposto no art. 67 
da lei federal N° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, c/c Portaria Nº 
2034/2019-dP/1 de 04 de outubro de 2019;
resolve:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto da Dispensa de Licitação 
n° 002/2021 – fasPM/cPl e seu objeto, de forma a atender o disposto no 
art. 67 da lei federal N°8.666/93:
o teN cel qoPM rg 21188 eMersoN aNÍbal MesqUita MartiNs, como 
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