
diário oficial Nº 34.868   57Quinta-feira, 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Santos canuto; cPf: 947.394.042-49; valor: r$ 1.645,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 493/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (a SErviÇo da PMPa); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: 02/01 a 03/01/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: tEN PM delson teixeira ferreira; 
cPf: 808.004.832-00; valor: r$ 282,22. SGt PM Marcos Eduardo Miran-
da Gomes; cPf: 374.639.262-49; valor: r$ 263,76. SGt PM vanda do 
Socorro Meireles aires; cPf: 452.761.612-91; valor: r$ 263,76. SGt PM 
renil de araujo ferreira; cPf: 586.468.332-91; valor: r$ 263,76. SGt PM 
Sidney Santos Brito; cPf: 583.038.712-34; valor: r$ 263,76. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 494/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. carNaval SEGUro 2022); fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: Bujaru-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGt PM clayber José Bar-
bosa Gouveia; cPf: 467.540.242-91; valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 495/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. carNaval SEGUro 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
ilha do cotijuba-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quantidade de diá-
rias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM akin antonio 
Monteiro lemos; cPf: 863.885.922-87; valor: r$ 857,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 496/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. carNaval SEGUro 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Soure-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 06 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGt PM Josivane do carmo 
campos; cPf: 751.647.442-87; valor: r$ 1.450,68. SGt PM Wellington 
Henrique de araujo luz; cPf: 357.251.172-00; valor: r$ 1.450,68. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 497/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. carNaval SEGUro 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
ourém-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGt PM Edivan lima farias; 
cPf: 392.906.622-04; valor: r$ 1.318,80. cB PM Maria Gabriela costa 
Nascimento; cPf: 838.751.582-53; valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 498/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. carNaval SEGUro 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Paragominas-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGt PM Sharley robson do-
mingos Mendes Marques; cPf: 575.676.702-91; valor: r$ 1.318,80. cB PM 
Paulo diego de Brito Nascimento; cPf: 923.251.902-00; valor: r$ 1.266,00. 
cB PM cristiano alberto Pantoja de Moraes; cPf: 824.906.272-87; valor: 
r$ 1.266,00. cB PM Elias cabral de Souza; cPf: 828.822.822-49; valor: r$ 
1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 499/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. carNaval SEGUro 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
ourém-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM Jamerson Jorge teixeira 
da Silva; cPf: 947.790.582-87; valor: r$ 1.266,00. cB PM Kelly andresa 
leite Souza; cPf: 872.709.352-20; valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, 
recadastraMeNto e PessoaL ciViL

coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa 
e iNcorPoraÇÃo, reFereNte ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020

editaL Nº 028/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 
de 16 de FeVereiro de 2022

o GovErNo do EStado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNvocaÇÃo do candidato 
abaixo relacionado, aprovado no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos do-
cumentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de cumpri-
mento da decisão judicial, no dia e horário previsto neste edital.

1- MaUricio fraNK ladiSlaU lEitE, (SUB JUdicE), Mandado de Segu-
rança, processo nº 0803891-33.2022.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 21 de fevereiro 
de 2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorpo-
ração e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo com o contido 
no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 os candidatos convocados deverão comparecer no dia, hora e local, 
utilizando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imu-
nização contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos 
abaixo relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão ser 
entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues em 01 
(uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plásti-
co com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na 
ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresen-
tados na forma impressa para fins de autenticação pela Corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
3. o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 761974

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 003/2022
contrato nº 022/2019
Exercício: 2022
objeto: reajuste dos valores tarifários constantes no contrato 022/2019
valor: Por demanda, para todas as empresas credenciadas no Processo de 
credenciamento n° 003/2019 conforme termo de refrencia, até o limite da 
dotação orçamentária.
vigência: 01/02/2022 à 11/11/2022
data da assinatura: 01/02/2022
licitação: Processo n° 027/2019 - cPl/faSPM –
crEdENciaMENto N° 003/2019 cPl/faSPM
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
Projeto/atividade: 8277 – ações administrativas
Elemento de despesa: 3339039 – Serviços Técnicos Profissionais
Plano interno: 1050008277E
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: Hotel São Braz ltda - EPP
Endereço: trav. timbó, Marco, n° 3099, cEP:66093-532 Belém-Pa.
fone: (91) 3266-1816
E-mail: hparaisobel@hotmai.com
ordenador: Emerson anibal Mesquita Martins –tEN cEl QoPM
diretor do faSPM
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