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Valor: r$ 696,32; cB PM José augusto dos Santos; cPf: 799.035.762-34; 
Valor: r$ 685,76. cB PM Janete carvalho de abreu; cPf: 743.689.152-91; 
Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 23/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino:Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: TEN 
PM adrian amador Soares; cPf: 829.702.202-10; Valor: r$ 1.128,88. 
SGT PM carlos alberto de castro furtado; cPf: 639.721.582-20; 
Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Marcos Silvano coutinho de oliveira; cPf: 
779.702.842-72; Valor: r$ 1.055,04. cB PM artur Teixeira Martins Neto; 
cPf: 789.715.272-34; Valor: r$ 1.012,80. cB PM Thiago ferreira Juca; 
cPf: 912.753.502-91; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM francisco carlos Nunes 
Moraes Junior; cPf: 017.505.822-95; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Philipe 
Matheus campos ribeiro; cPf: 024.449.522-00; Valor: r$ 1.012,80.Sd PM 
Thais fernanda calazans lima; cPf: 938.520.962-00; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 725876
Portaria Nº 01/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
cB PM Emerson Sidney Pinto leão; cPf: 002.353.582-23; Valor: r$ 
685,76. cB PM cristiano Mateus de oliveira; cPf: 960.601.152-68; 
Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 02/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
SGT PM ana claudia fernandes rodrigues; cPf: 792.464.192-00; Valor: 
r$ 1.055,04. SGT PM fredy lopes rua; cPf: 998.310.152-15; Valor: 
r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 03/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem:Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB 
PM Joefferson Nazareno Gonçalves Monteiro; CPF:803.851.252-91; Valor: 
r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 04/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: Sd 
PM levi luiz Nazaré Monteiro; cPf: 862.565.722-20; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 05/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: castanhal-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor:SGT 
PM Valdenice da cunha costa; cPf: 641.829.402-53; Valor: r$ 
696,32. cB PM rita Sue Ellayne Santos; cPf: 866.925.002-06; cPf: r$ 
685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 06/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor:cB PM carlos Eduardo lima Vinente; cPf: 000.474.742-97; Valor: 
r$ 1.012,80. Sd PM daiana rodrigues da Trindade; cPf: 994.244.792-
04;. Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 07/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: cB PM Elizeu Prudencio da costa; cPf: 761.373.922-87; Valor: 
r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 08/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: Sd PM Maria Paula carrera de lima; cPf: 952.144.022-87; 
Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 09/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 

Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
cB PM Marcos Viana cunha; cPf: 988.525.072-72; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 10/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período:12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
Sd PM rute rocha carvalho; cPf: 931.015.112-91; Valor: r$ 685,76. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 725794
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 34/cFP/PMPa/sePLad, de 08 de NoVeMBro de 

2021 
reiNteGraÇÃo da caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter limi-
nar, torna pública a suspensão da eliminação da candidata, bem como a 
reintegração no certame, com a participação nas demais fases, na condi-
ção “sub judice” do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme 
a seguir. 
1 da reiteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrada no certame a candidata na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo: 
272103157, raQUEl da SilVa caSTro (sub judice, ação ordinária nº 
0802939-91.2021.8.14.0009).
2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.  
Belém/Pa, 08 de novembro 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: 726104

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.760, de 09/11/2021, 
ProtocoLo 726070

................
onde se lê:
... Período de 16 a 23 de Novembro de 2021.
Leia-se:
... Período de 16 a 20 de Novembro de 2021
ordenador: Moisés costa da conceição – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 726079
errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.760, de 09/11/2021, 

ProtocoLo 725928
................
onde se lê:
... rG 36889.
Leia-se:
... rG 33056
ordenador: Moisés costa da conceição – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 725944
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coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 061/2021

Exercício: 2021
objeto: contratação de Empresas na prestação de serviços educacionais 
de capacitação
Justificativa: Oferecer aos associados do FASPM Serviços diversos por meio 
dos serviços reembolsáveis ou descontos junto a empresas credenciadas.
Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto no item 1, do Termo de Referên-
cia do Processo licitatório n° 012/2021.
Vigência: 08/11/2021 a 08/11/2022.
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