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coNSidEraNdo: PorTaria Nº 01/2022-SaGa, de 05.01.2022,publicada 
no doE nº 34.822, de 06.01.2022, que concedeu férias ao servidor 
ITAMAR ARAÚJO DANTAS, Coordenador de Ensino Profissional, 
Mf 5232341/4, 2021/2022, no período de 01.02.2022 a 02.03.2022.
r E S o l V E: designar o servidor JoaQUiM doS SaNToS frEiTaS NETo, 
Gerente de controle de Ensino complementar, Mf5428521/3, para respon-
der pelo cargo de Coordenador de Ensino Profissional, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 758178
Portaria Nº 177/2022-saGa 

BeLÉM, 07 de FeVereiro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/147977, e Mem. nº 012/2022-GaB.
iESP, de 04.02.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº 01/2022-SaGa, de 05.01.2022,publicada 
no doE nº 34.822, de 06.01.2022, que concedeu férias ao servidor lUcio 
MaUro doS SaNToS coSTa, Gerente Técnico administrativo de Ensino 
Profissional, MF 5598257/2, 2021/2022, no período de 01.02.2022 a 
02.03.2022.
r E S o l V E: designar o servidor cB PM daNilo GilVaNi caBral PaSSi-
NHo, Mf57222258, para responder pelo cargo de Gerente Técnico admi-
nistrativo de Ensino Profissional, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 758180

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 169/2022-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: aNdrEliNo fErrEira diaS
Matrícula: 5602327
Programa de Trabalho: 218832
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 2.000,00
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 758140

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 168/2022-saGa
OBJETIVO: A fim de dar apoio no abastecimento dos helicópteros do GRAESP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 23 a 28.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS:06 (seis) de alimentação e 05 (cinco) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT PM MaNoEl Maria GoNÇalVES diaS, Mf:57852431-1
SGT BM JacKSoN fraNK SilVEira NaSciMENTo, Mf:57173387-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 758139

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº175/2022-saGa 
BeLÉM, 07 de FeVereiro de 2022

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Plano de férias de 2022.
r E S o l V E:
conceder férias regulamentares no mês de março de 2022, ao servidor 
abaixo relacionado:

NoME carGo/fUNÇÃo P. aQUiSiTiVo PErÍodo a SEr 
GoZado MaTrÍcUla

PaUlo ViTor aNdradE 
BEZErra

SEcrETario dE SEcrETaria 
adJUNTa 2021/2022 01/03 a 30/03/2022 5933690/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 757986

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-FesPds.

oBJETo: “aquisição de computadores do tipo WorKSTaTioNS, para aten-
der as necessidades da Polícia civil do Estado do Pará”.
fUNdo ESTadUal dE SEGUraNÇa PUBlica E dEfESa Social avisa a 
SUSPENSÃo da licitação referente o processo licitatório na Modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 002/2022, em razão impossibilidade de cumpri-

mento do prazo legal para resposta à impugnação, em virtude da necessi-
dade de diligências técnicas. a reabertura da licitação será divulgada pelos 
mesmos meios de comunicação. Maiores informações: (91) 3184-2521
Belém-Pa, 07 de fevereiro de 2022.
Thays do S. failache Soares
Pregoeira/fESP

Protocolo: 758203
terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/788

Órgão de origem: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social
Órgão de destino:PolÍcia MiliTar do Pará

Nº. ordem Nº. rP descrição do Bem
01 15323a a 15329a PicK-UP Pol.,2.4,16V,4cil,190cV,diES.,d.H,4X4,6+1,4P,5PS,cEl

observações:os bens são originários de doaÇÃo rEcEBida do MiNiSTÉrio da JUSTiÇa SEcrETaria dE GESTÃo E 
ENSiNo EM SEGUraNÇa PÚBlica - TErMo dE doaÇÃo Nº 199/2021 (16348733) Proc.08106.008829/2021- 17 Veiculo, 

Marca Mitsubishi/l200 Triton
rP - Placa - caSSi

15323a - Placa: rEo.7d60 - 93XSYKl1TNcM40639,15324a - Placa: rEo.7d62 - 93XSYKl1TNcM40635
15325a - Placa: rEo.7d64 - 93XSYKl1TNcM40627,15326a - Placa: rEo.7d72 - 93XSYKl1TNcM40624
15327a - Placa: rEo.7d74 - 93XSYKl1TNcM40618,15328a - Placa: rEo.7d86 - 93XSYKl1TNcM40611

15329a - Placa: rEo.7d87 - 93XSYKl1TNcM40661 considerando o item “i” da cláusula Sétima - do acoMPaNHaMENTo 
E fiScaliZaÇÃo: “Providenciar, quando for o caso, as transferências de titularidade dos bens junto aos órgãos compe-

tentes do Estado, a contar da data da publicação deste Termo de doação, o qual terá até 30 (trinta) dias, para concluir a 
transferência” do Termo de doação de nº 199/2021 (16348733), em anexo

orGÃo doador data: 27/12/2021
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 27/01/2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior 

Protocolo: 757896
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

o diretor e ordenador de despesa do fiSP, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório nº 2021/497530, na 
modalidade rdc ElETrÔNico nº 07/2021/ cPl/fiSP, que tem como obje-
to a contratação de empresa para execução da obra reforma da delegacia 
da Polícia civil de Bragança/Pa; considerando o 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 E HOMOLOGAR o resultado final do RDC ELETRÔNICO que 
habilitou o item que compõe o objeto ao licitante vencedor, após analisado 
os autos do certame, conforme indicado no quadro abaixo:

iTEM dEScriÇÃo EMPrESa VENcEdora Valor

01 obra reforma da delegacia da 
Polícia civil de Bragança/Pa

aTiTUdE coNSTrUTora EirEli
cNPJ: 03.478.057/0001-99 r$ 206.900,00

02- REMETER o processo licitatório a CPL/FISP, a fim de que sejam ado-
tadas as medidas relativas à contratação da empresa vencedora e demais 
providências no âmbito de suas atribuições.
03- considerando a impossibilidade técnica momentânea deste diretor 
em fazer uso do Sistema integrado de administração de Serviços Gerais 
(SiaSG), motivo pelo qual, para não prejudicar o andamento deste pro-
cesso, em prol do princípio da celeridade e da eficiência administrativa, 
dETErMiNo a adoção das seguintes providências:
a) a veiculação do inteiro teor desta homologaçãono campo “avisos” do 
coMPraSNET para permitir a visualização por todos os interessados do 
certame, bem como anexar nos autos do Processo administrativo;
b) A publicação desta homologação no Diário Oficial do Estado;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 07 de fevereiro de 2022.
dPc - ViNiciUS PiNHEiro carValHo
diretor do fiSP

Protocolo: 757967

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 007/2022 - ePPM – objeto: Nomear o MaJ QoPM rG 
33478 aNdrÉ loPES MoUGo como fiScal do TEd nº 001/2022. Partes: 
Polícia Militar/Pa e Ministério Público/Pa. Belém/Pa, 02/02/2022. JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 757947
Portaria Nº 0402/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando 
nº 223/2022-coNJUr/3, de 31 de janeiro de 2022, que anexa o ofício nº 
000137/2022-PGE/GaB/PcTa, de 19 de janeiro de 2022, no qual a Srª ana 
carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral adjunta do contencioso, en-
caminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos au-
tos do Mandado de Segurança Processo nº 0800712-91.2022.8.14.0301, 
ajuizada por GaBriEl NoBrE BarroSo da SilVa em face do Estado do 
Pará. o objeto da demanda consiste em condenar o impetrado a autorizar 
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a matrícula do impetrante no curso de formação de Praças da PMPa. No 
feito, foi deferida a liminar, de modo a determinar que o impetrado se 
abstenha de exigir, no momento da matrícula no referido curso, a carteira 
Nacional de Habilitação (cNH) e o Certificado de Dispensa de Incorpora-
ção do impetrante, devendo o mesmo apresentá-los até a data da pose, 
sob pena de ser considerado inapto, de acordo com a súmula 266 do STJ. 
Nesse contexto, o Estado interpôs agravo de instrumento, processo nº 
0800128-54.2022.8.14.0000, tendo o desembargador relator desconsti-
tuído a decisão agravada. (PaE Nº 2022/78303);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM GaBriEl NoBrE BarroSo da SilVa (cPf Nº 018.647.512-82) 
pertencente ao Polo Bragança/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 
0800712-91.2022.8.14.0301.
art. 2º EXclUir o al cfP PM GaBriEl NoBrE BarroSo da SilVa, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa,07 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 757883

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 901/21/di/dF, contida no doE nº 34.631 do 
dia 08/07/2021; onde Lê-se: Servidores: SGT PM antônio roberto Silva 
Barbosa; cPf: 580.974.492-34; Valor: r$ 2.901,36. Leia-se: Servidores: 
SGT PM antonio roberto Vitor Barbosa; cPf: 580.974.492-34; Valor: r$ 
2.901,36. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 758174
errata da Portaria Nº 1394/21/di/dF, coNTida No doE 
Nº 34.653 do dia 29/07/2021 oNde LÊ-se: ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra. Leia-se: ordENador: JoSÉ dilSoN 
MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 758064
errata da Portaria Nº 1452/21/di/dF, contida no doE Nº 34.687 
do dia 01/09/2021; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 02 de pousada. Leia-se: Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada. ordENador: roBiSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 757905

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº 005/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação 
de Pessoa Jurídica Especializada no fornecimento de Móveis, Eletrodomés-
ticos e Eletroeletrônicos para aparelhar os imóveis da PMPa; no valor total 
de r$ 426.258,00 (quatrocentos e vinte e seis mil e duzentos e cinquen-
ta e oito reais); data da assinatura: 07/02/2022; ViGÊNcia: 07/02/2022 
a 06/02/2023; a dESPESa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 
1297– Manutenção de Gestão, ação:26/8338 - operacionalização das ações 
administrativas; Natureza de despesa: 4.4.90.52 - Equipamento e Ma-
terial Permanente; e/ou 3.3.90.30 – Material de consumo; Plano interno: 
4120008338E / 4120008338c; fonte do recurso: 0101(recurso Próprio); 
Empresa coMÉrcio SilVEira aTacadiSTa dE MÓVEiS MoGi MiriM EirE-
li.; cNPJ:10.205.116/0001-10; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoU-
Za JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 758111
coNtrato adMiNistratiVo nº 007/2022-ccc/PMPa; EXErcÍcio: 
2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de Em-
presa Especializada na área de Engenharia e arquitetura para realização 
de obra da construção do Posto Policial destacado – PPd em castanhal/Pa, 
Bem como a descrição dos Serviços Necessários e suas Especificações Téc-
nicas; no valor total de r$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais); 
data da assinatura: 07/02/2022; ViGÊNcia: 07/02/2022 a 06/02/2023; a 
dESPESa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 1502– Segurança 
Pública, ação:26/7559 – adequação de unidades policiais; Natureza de 
despesa: 4.4.90.51 – obras e instalações; Plano interno: 105coPPrEcl; 
fonte do recurso: 0101 e/ou 0301 (recurso ordinários); Empresa coNS-
TrUMaZ coNSTrUTora lTda EPP.; cNPJ:18.409.353/0001-05; ordENa-
dor: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; 
comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 758117
coNtrato adMiNistratiVo nº 006/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto Pessoa Jurídi-
ca Especializada no fornecimento de aparelhos de ar condicionado, junta-
mente com a instalação; no valor total de r$ 579.855,00 (quinhentos e se-
tenta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais); data da assinatura: 
07/02/2022; ViGÊNcia: 07/02/2022 a 06/02/2023; a dESPESa coM ESTE 
coNTraTo ocorrErá: Programa: 1502, ação:26/8259; Natureza de des-
pesa: 4.4.90.52 ; 3.3.90.39; Plano interno: 1050008259E ; 1050008259c; 
fonte do recurso: 0101; Empresa r. fiGUEirÓ PErEira & cia lTda - EPP.; 
cNPJ:09.241.070/0001-06; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 758114

coNtrato adMiNistratiVo nº 008/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto Empresa para 
o fornecimento de Equipamento de digitalização do tipo Scanner de alta 
Performance com Padrão de Saída em Pdf Pesquisável, reconhecimento 
Óptico de caracteres - ocr; no valor total de r$ 78.673,57 (Setenta e 
oito mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos); 
data da assinatura: 07/02/2022; ViGÊNcia: 07/02/2022 a 06/02/2023; a 
dESPESa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 1502– Segurança 
Pública, ação:26/8835 – realização de ações da Polícia Juidiciária Militar; 
Natureza de despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 
Plano interno: 1050008835E; fonte do recurso: 0101(recurso ordiná-
rios); Empresa crEaTEcH coMErcio E SolUÇÕES corPoraTiVaS EirE-
li - ME.; cNPJ:25.406.063/0001-73; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 758121

.

.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro aPostiLaMeNto ao 5º terMo aditiVo ao c.a Nº 
458/2017 – ccc/PMPa Pelo presente fica apostilado o primeiro apos-
tilamento ao 5º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 458/2017 
- ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e o Sr fraNciSco carValHo dE 
SoUSa, cujo objeto é a “locação de imóvel para abrigar a sede do corcPr 
Vii - capanema/Pa”. onde se lê:Plano interno: 2100008270c. leia-se:-
Piano interno:1050008270c . Belém/Pa,07 de fevereiro de 2022. JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044 comandante 
Geral da PMPa

Protocolo: 758149
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
014/2020 – ccc/PMPa Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 014/2020 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 
YUri dE SoUZa BENTo, cujo objeto é a “locação de imóvel para abrigar 
a sede do 30º BPM da Polícia Militar do Pará”. onde se lê: Plano interno: 
2100008259c. leia-se: Plano interno: 1050008259c Belém/Pa, 07 de fe-
vereiro de 2022.JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044 comandante Geral da PMPa

Protocolo: 757991

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 202/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido fErNaNdo 
alBErTo Biloia da SilVa, cEl PM, Mf 5673810/1, do efetivo do (a) 
dGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 203/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido alESSaNdro 
alBErTo dE SoUSa diaS, TEN cEl PM, Mf 5807786/1, do efetivo do (a) 
dGP/SEÇÃo dE PESSoal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 204/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido GlaUdSoN 
fiGUEirEdo da SilVa, MaJ PM, Mf 5887402/1, do efetivo do (a) dGP/
SEÇ TÉcNica; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 205/2022-dGa-SUP fUNdoS; Suprido oNÉSiMo HElToN 
SErra SoUSa, caP PM, Mf 5631327, do efetivo do (a) dGP/SEc; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1300,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 221/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido iSraEl dE SoUZa 
daNTaS, 2° TEN PM, Mf: 06402807/1, do efetivo do (a) 23º BPM/ParaUaPEBaS/
cPr ii; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial 
dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 219/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido EVEliNE alBarado 
SarraZiN, caP PM, Mf: 59112481, do efetivo do (a) USa Vi/odoNTo/
SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
- MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 220/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido faBio 
raiMUNdo dE SalES BriTo, MaJ PM, Mf 5887399/1, do efetivo do (a) 
24º BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 222/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido claUdMar 
ElPÍdio fErrEira diaS, MaJ PM, Mf 5817935/1, do efetivo do (a) cPrM/
aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 757910
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