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2. Tendo em vista que todos os candidatos foram considerados aptos na 
etapa de investigação de antecedentes pessoais, conforme indicado no 
subitem 1.1, ficam os candidatos dispensados do prazo recursal, ficando o 
resultado acima definitivo para esta etapa.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 15 de fevereiro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa 
Secretária de Estado de Planejamento e administração
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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 82/cFP/PMPa/sePLad, de 15 de FeVereiro de 2022

eXcLUsÃo de caNdidato 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 cumprimento das decisões proferidas nos autos 
dos agravos de instrumento, tornam pública a EXclUSÃo dos candidatos 
sub judice referente ao concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/ PMPa/2020, conforme 
a seguir:
1. relação de candidatos a serem excluídos, na condição sub judice, 
na seguinte ordem: número de inscrição e nome;
1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201.
272116600, cacio alVES carValHo (sub judice, agravo de instrumento 
nº 0811228-40.2021.8.14.0000); 272116600, EcTor PENicHE da SilVa 
(sub judice, agravo de instrumento nº 0800851-73.2022.8.14.0000); 
272100412, VicTor MUrilo PaZ da SilVa (sub judice, agravo de 
instrumento nº 0800922-75.2022.8.14.0000); 272131782, aNToNio 
EdiMailSoN doS SaNToS SoUSa (sub judice, agravo de instrumento nº 
0812390-70.2021.8.14.0000); 272104936, rafaEl ValENTE faGUNdES 
(sub judice, agravo de instrumento nº 0800384-94.2022.8.14.0000).  
1.1.1 cfP/PMPa (sexo feminino) – código 202
272122466, SaBriNa diaS PErEira (sub judice, agravo de instrumento 
n° 0800842-14.2022.8.14.0000).
1.1.2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 15 de fevereiro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria
.

Portaria Nº 006/2022 – sec.Fas/PMPa.
o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará, usando das 
atribuições do cargo para o qual foi nomeado por intermédio da Portaria N° 
2034/2019 – dP/1, publicado no d. o. E. Nº 34004 de 08 de outubro de 2019, 
do Exmº. Sr comandante Geral da PMPa, bem como, pelo regimento interno 
do faSPM, aprovado pela Portaria n° 053/2013-GaB. cMdo;
considerando a necessidade de designação e nomeação de comissão Per-
manente de licitação do faS/PMPa, nos termos do art. 51 da lei nº 8.666, 
de 21/06/1993;
considerando a Portaria n° 055/2021 – SEc/faSPM, o qual designa o caP 
QoaPM rr rG 9236 MaUro liMa aMaral, o 1° SGT PM rG 14717 Mar-
cElo GUiMarÃES da SilVa, para sob a presidência do primeiro, compo-
rem a comissão Permanente de licitação deste faSPM, cuja investidura 
observará o período de 12 (doze) meses,
rESolVE:
art. 1o – dESiGNar o SUB TEN rr rG 16354 aNToNio JorGE da SilVa 
MariNHo, para exercer a função de membro e pregoeiro da comissão Per-
manente de licitação deste faS/PMPa, cuja investidura observará o perío-
do de 12 (doze) meses, observando os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da eficiência, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos atos que lhes são correlatos;
art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de fevereiro de 2022.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM rG 18338
diretor do fundo de assistência Social da PM

Protocolo: 761116

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 002/2022 – cPL/FasPMPa

Proceso Nº 003/2022 – cPL/FasPMPa
o fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará – faSPMPa, através 
de seu pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MENor PrEÇo GloBal Por iTEM, conforme abaixo:
objeto: o presente pregão eletrônico tem por objeto a “contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de “SEGUro dE 
aUToMoVEiS, sendo 5 (cinco), veículos marca cHEVrolET/TiPo SPiN 1.8 
aT PrEMiEr, QUaNTidadE dE PaSSaGEiroS 7 (sete) lUGarES, aNo dE 
faBricaÇÃo 2021, aNo ModElo 2022, cor BraNca 4 (quatro) PorTaS, 
COMBUSTIVEL GASOLINA/ÁLCOOL – FLEX”, a fim de atender as necessida-
des deste fUNdo dE aSSiSTÊNcia Social da PolÍcia MiliTar– faSPM/
Pa, conforme ajustes e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
data de abertura: 04/03/2022
Horário da Abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF)
Endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (091) 3344-2070
Belém, 15 de fevereiro de 2022.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo - cEl PM rG 18338
diretor do faSPM
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°014/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor WaldENY dE SoUSa EVaNGEliSTa, SGT PM 
rG 23726, cPf 395.417.032-91, Mf 5684102, rEPrESENTaNTE do faS-
PM EM alTaMira, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.000,00 
(Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 1.000,00 (Mil reais) na 339030 (Ma-
terial de consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 15 de fevereiro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa
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FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 004/2022 – sec/FUNsaU
ao diretor do fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado do Pará 
- fUNSaU, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 
5.380 de 12 de julho de 2002;
considerando o disposto na PorTaria Nº 086, de 11 dEZ 2000, da 
auditoria Geral do Estado, que regulamenta a operacionalidade do Módulo 
AUDICON do SIAFEM/PA, instituído pelo Decreto nº 1783/96, para fins 
de instrução e organização dos processos de prestação de contas da 
administração Pública direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará;
Considerando que a Portaria em referência define o Agente Público de Con-
trole como o responsável pelo registro das conformidades diárias no Sia-
fEM/Pa, em cada órgão do Estado;
considerando que o agente Público de controle está consolidado pelo de-
creto Estadual nº 5.218, de 26 MAR 2002, que o define como auxiliar dos 
órgãos componentes do Sistema de controle interno, cujo órgão central é 
a auditoria Geral do Estado;
Considerando finalmente, a necessidade de nomeação do Policial Militar 
para compor a Unidade de controle interno do fUNSaU. 
 rESolVE:
art.. NoMEar a servidora SUB TEN rG19509 NElMa BEaTriZ PENHa dE 
liMa cHaGaS para exercer a função de agente Público de contas do con-
trole interno do fUNSaU
art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 14 de fevereiro de 2022.
lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 21136
diretor do fundo de Saúde dos Servidores Militares
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