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PM antonio Tadeu Machado de amorim; cPf: 376.861.432-87; Valor: r$ 
1.055,04. SGT PM Simplício de Sousa amorim; cPf: 443.614.242-68; 
Valor: r$ 1.055,04. cB PM Higor antônio ramos corrêa; cPf: 526.776.212-
15; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº 118/21/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino:Goianésia 
do Pará-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidor: SGT PM José luis da Silva; cPf: 
571.784.612-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Elizeu Monteiro Marques; 
cPf: 458.298.532-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM andré Tiago da Silva 
Barbosa; cPf: 836.584.912-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Geraldo Vitor 
Barbalho ferreira; cPf: 645.513.692-68; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Glauton rodrigo dos Santos; cPf: 713.512.052-34; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Willian de Sousa Brito; cPf: 838.413.262-34; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 664153
PORTARIA Nº 68/21/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 17/02/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
TEN PM Marina de Brito coutinho; cPf: 946.528.562-53; Valor: r$ 
1.160,50. SGT PM ana lúcia de lima Barros; cPf: 454.568.522-68; Valor: 
r$ 870,40. cB PM Bruno Henrique oliveira costa; cPf: 002.554.692-92; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 663864
PORTARIA Nº 185/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-aBril/21); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; 
Período: 15 a 30/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Eliezer de araújo Silva; cPf: 
307.642.112-34 Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Paulo de araújo Silva; cPf: 
251.398.192-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM João Henrique Siqueira 
Seabra; cPf: 999.465.482-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Josué Miranda 
amaral dias; cPf: 000.955.872-17; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Marco 
Jhones Braga Monteiro; cPf: 980.434.552-87; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM carlos castilho de alencar; cPf: 617.568.062-68; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 663851

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL Nº 34.604 de 07/06/2021, rEfErENTE a diária, PorTaria Nº 
882/21-df, QUE GEroU o
ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 663400.

Protocolo: 664071
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 18-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 07 DE JUNHO DE 2021 

GaBarito PreLiMiNar da ProVa oBJetiVa – seXo 
MascULiNo

a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições 
legais, tornam público o gabarito preliminar das provas objetivas para a 
vaga 201 - aluno Soldado PMPa (sexo masculino) do concurso público 
destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do 
Pará - cfP/PMPa/2020, disponível para consulta no sítio eletrônico http://
www.iades.com.br, na página de acompanhamento do certame.
1. os recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva para a vaga 
201 - aluno Soldado PMPa (sexo masculino) deverão ser interpostos on-
line, através do ambiente do candidato, a partir das 00h00 do dia 8/6/2021 
até as 23h59 do dia 9/6/2021, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2. os candidatos deverão atentar-se às informações contidas no item 18 do 
Edital Normativo Nº 01-cfP/PMPa/SEPlad, de 12 de novembro de 2020, 
de abertura do certame.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 07 de junho 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: 664276

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo Nº 006/2021 – cPL/FasPMPa
 o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará - faS-
PM, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os 
termos do Processo licitatório nº 020/2021 – faSPMPa, realizado na mo-
dalidade de dispensa de licitação nº 006/2021 – cPl/faSPM, cujo objeto 
destina-se à “contratação de Serviço de consultoria na área de farmácia 
e/ou drogaria, para que o faSPM possa usar as ferramentas disponíveis 
pelo Profissional da área da referida consultoria, com expertise nas áreas 
de compras e vendas de produtos farmacêuticos e seus correlatos”, e con-
siderando o Parecer Jurídico nº 066/2021 – Setor Jurídico faSPM, o Parecer 
do controle interno, através do memorando nº 019/2021 – Sci/faSPM, 
bem como o disposto no art. 5º, inciso iV da lei Estadual nº 6.474/2002, 
rESolVE:
1 – HoMoloGar a adjudicação referente ao supramencionado Processo 
licitatório na modalidade dispensa de licitação em favor da Pessoa fí-
sica cPf Nº 448.323.892 – 20, em nome de “aNdrEa dE faTiMa doS 
SaNToS”, que apresentou proposta mais vantajosa no valor global de r$ 
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 31 de maio de 2021.
MÓiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
dirETor do faSPMPa

Protocolo: 663817
HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo Nº 005/2021 – cPL/FasPMPa

 o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará - faS-
PM, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando 
os termos do Processo licitatório nº 022/2021 – faSPMPa, realizado na 
modalidade de dispensa de licitação nº 008/2021 – cPl/faSPM, cujo ob-
jeto destina-se à “contratação de Empresa Especializada para prestação 
de serviços de Engenharia que irá desenvolver projeto para abrigar ações 
deste faSPM na sede do cPr i, para atender o fundo de assistência Social 
do Pará – FASPMPA, conforme condições, quantidades, especificações e 
exigências estabelecidas no termo de referência”, e considerando o Parecer 
Jurídico nº 263/2020 – coNJUr 1, o Parecer Jurídico nº 075/2021 – Setor 
Jurídico faSPM, o Parecer do controle interno, através do memorando nº 
018/2021 – Sci/faSPM, bem como o disposto no art. 5º, inciso iV da lei 
Estadual nº 6.474/2002, rESolVE:
1 – HoMoloGar a adjudicação referente ao supramencionado Processo 
licitatório na modalidade dispensa de licitação em favor da empresa “J. d. 
da S. aBUcaTEr coNSTrUTora EirEli – cNPJ Nº 34.878.863/0001-88”, 
que apresentou proposta mais vantajosa no valor global de r$ 44.968,90 
(quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa cen-
tavos).
Belém/Pa, 28 de maio de 2021.
MÓiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
dirETor do faSPMPa

Protocolo: 663789

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 224 de 26 de Maio de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4° 
e 10 da lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992;
considerando que o 2º SGT QBM adEilToN corTEZ SaNTiS, solicitou seu 
licenciamento a pedido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
através de requerimento, deferido conforme publicação no Boletim Geral 
nº 118, de 25 de junho de 2020;
considerando que o referido militar foi inspecionado e considerado aPTo 
para fins de licenciamento a pedido, conforme Ata de Inspeção de Saúde 
publicada no Boletim Geral n° 50, de 12 de março de 2021;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, inciso i, § 1º, 
da lei Estadual nº 5.251/1985;
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/564697 – cBMPa.


