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Nome: carlos José da Silva
Presidente comissão Permanente

Mf: 5964824
cPf: 454.982.022-53

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2502 / 2502

PrESidENTE cPl 
/ PrESidENTE 

rdc/ PrEGoEiro/ 
MEMBro dE EQUiPE 

dE aPoio

Nome: ana Victória cordeiro lopes freitas de oliveira Souza
assistente administrativo

Mf: 3279979/1
cPf: 120.768.722-72

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2530 / 2530

PrESidENTE-SUBS-
TiTUTo cPl/ PrESi-
dENTE-SUBSTiTUTo 
rdc/PrEGoEiro/

MEMBro dE EQUiPE 
dE aPoio

Nome: dorival Magalhães de Souza
agente administrativo

Mf: 56154
cPf: 037.401.612-72

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2530 / 2530

MEMBro/EQUiPE 
dE aPoio

Nome: João océlio rodrigues Brandão
assistente administrativo

Mf:71315/1
cPf: 185.282.792-00

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2530 / 2530

MEMBro/EQUiPE 
dE aPoio

Nome: agnes roberta de Melo assunção
assistente administrativo

Mf:5964116
cPf: 69.939.832-04

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2530 / 2530

MEMBro/EQUiPE 
dE aPoio

Protocolo: 772903

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 054/2022-seGUP/Pa
Processo: 2022/84903
Exercício: 2022
origem: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº013/2021, oriunda 
do Pregão Eletrônico SrP nº 011/2021 - consórcio Público intermunicipal 
de infraestrutura do Extremo Sul da Bahia
objeto: aquisição de ativos Permanentes (Mobiliários Escolares), para aten-
der às necessidades do instituto de Ensino de Segurança do Pará/SEGUP, 
conforme especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 129/2022-coNJUr
data da assinatura: 15/03/2022
Vigência: 15/03/2022 à 14/03/2023
Valor Global: r$ 366.160,00 (trezentos e sessenta e seis mil e cento e 
sessenta reais)
Programação orçamentária: 206.128.1502.8832 - capacitação dos agen-
tes de Segurança Pública; fonte 0101; Natureza 449052.
contratada: MaX MoVE coMÉrcio dE MÓVEiS E TraNSPorTES EirEli
cNPJ: 03.963.184/0001-83
Endereço: av. Vida Nova, nº 28, Sala 1209 B, Bairro Jardim Maria rosa, 
cidade Taboão da Serra/SP, cEP 06.764-045.
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - Secretário adjunto de 
Gestão administrativa

Protocolo: 773144
coNtrato N° 001/2022/ccV/seGUP
Processo eletrônico nº 2021/1322597
Exercício: 2022
origem: ata de registro de Preços nº 02/2021 - SEGEN/MJ oriundo do 
Pregão Eletrônico nº 022/2020 - SEGEN/MJ
Objeto: aquisição de serviços de Sistemas de Identificação Balística (SIB), 
com recurso oriundo do Convênio nº 892621/2019, ambos firmados en-
tre a SEGUP/Pa e SENaSP/MJ.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 027/2022 - coNJUr
data de assinatura: 16 de março de 2022
Vigência: 16/03/2022 a 15/03/2023
Valor Global: U$ 643.052,8371
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento 
das ações integradas de Segurança Pública Natureza 449052 fonte 0106

contratada: iafiS SYSTEMS do BraSil EirEli
cNPJ: 05.742.247/0001-05
Endereço: SMaS, trecho 3, conjunto 3, Bloco B2 Nr30, Sala321a 324, cEP 
70.610-635, Brasília, distrito federal
representante da Empresa: VicENTE florES arTEaGa
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - Secretário 
adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 773437
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº037/2022/crH-GaB Belém, 17 de março de 2022
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº2022/302818 , e Mem. Nº13/2022-GSaGa 
de 15.03.2022.
coNSidEraNdo: a PorTaria nº 008/2022-crH/GaB, de 26.01.2022, 
publicada no doE nº
34.846, de 28.01.2022 que concedeu 30 (trinta) dias de férias regula-
mentares no mês de março de 2022 ao servidor alEXaNdrE MaScarE-
NHaS doS SaNToS, Secretário adjunto de operações, Mf 5420628/4, 
2021/2022, no período de 01.03 a 30.03.2022.
r E S o l V E:
 - Transferir o período de gozo de férias do servidor alEXaNdrE MaSca-
rENHaS doS SaNToS, Secretário adjunto de operações, Mf 5420628/4, 
2021/2022, do mês de março/2022, para o mês de agosto/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 772967
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL Nº 34.896 de 17/03/2022, reFereNte À diarias de Por-
taria Nº 413/2022 - saGa, QUe GeroU o ProtocoLo de PUBLi-
caÇÃo: 772667.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 773219
.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
Portaria Nº 001/coNseP
O Presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso 
de suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo o previsto no art. 2º da resolução nº 173/coNSEP, de 
25/08/2011, que cria o Grupo de acompanhamento da letalidade e Mor-
talidade do coNSEP, homologado pelo decreto nº 212, de 21/09/2011, 
publicado no doE nº 32005, de 23/09/2011.
coNSidEraNdo a indicação do cel PM ricardo andré Bilóia da Silva - cor-
regedor Geral da PMPa, constante do ofício nº 046/2022, de 15/03/2022.
r E S o l V E:
art. 1º dispensar e designar Membros do Grupo de acompanhamento da le-
talidade e Mortalidade do coNSEP, na representação da Polícia Militar do Pará.
1. diSPENSar
Titular: Ten cel PM José Galdino ribeiro filho
Suplente: Maj PM Mário Jorge Vasconcelos conceição Júnior
1. dESiGNar
 Titular: Maj PM Mário José Martins Júnior
Suplente: 2º Ten Marco antonio Pedrosa de araújo
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação,
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente do coNSEP, em 17 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 773058
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 058/2022 – ccc:  
NOMEAR O TEN CEL QOPM RG 22054 RONALDO BRAGA CHARLET, como fiscal 
do contrato 003/2022-ccc, celebrado entre a PMPa e a Empresa TEiXEira 
iMPrESSÃo diGiTal E SolUÇÕES GráficaS lTda; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 17 de Março de 2022; SaNdro WaGNEr dE aNdradE 
DO CARMO – TEN CEL QOPM RG 27317; Sub Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 772994
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa 
sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica

IADES
Realce
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sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 
PessoaL ciViL

Portaria Nº 026/2022 – ssMrPc/PMPa, de 17 de MarÇo de 
2022

incorpora e Matricula os candidatos habilitados no concurso Público para 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará.
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela lei complementar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;
considerando a homologação da habilitação dos candidatos aprovados no 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 045/
SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, de 017 de março de 2022, para fins de cum-
primento das decisões judiciais.
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rESolVE:
art. 1º: incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no curso de formação de Praças cfP/PM/2020, a ser realizado no polo 
cfaP, os candidatos abaixo:
1- roBErT aBrEU GoMES, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, proces-
so nº 0802027-87.2022.8.14.0000;
2- GilBErTo PErEira da SilVa, (SUB JUdicE), ação ordinária, processo 
nº 0805668-05.2021.8.14.0005;
3- KariNa BraNdÃo rodriGUES, (SUB JUdicE), ação ordinária, proces-
so nº 0873511-69.2021.814.0301.
Art. 2º O polo do Curso de Formação de Praças – CFP, funcionará no se-
guinte endereço: Polo BElÉM: local: av. Brigadeiro Protásio, s/nº, em 
frente ao HaNGar (centro de convenções da amazônia), bairro do Marco, 
nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor a contar de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 773225
Portaria Nº 0872/2022 – 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 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 012/2022 23º BPM/cfP 2022 
– PMPA, de 02 de março de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM JoSE BErNardo da coSTa NETo; considerando a PorTaria 
nº 121/2022 – DGEC, publicada no Boletim Geral nº 043, de 04 de março 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
JoSE BErNardo da coSTa NETo (PaE Nº 2022/243823);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM JoSE 
BErNardo da coSTa NETo (cPf Nº 021.524.112-69), pertencente ao 
Polo Parauapebas/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JoSE BErNardo da coSTa NETo, 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, 17 de março de 2022.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 773406
Portaria Nº 0848/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando os termos do Memorando nº 484/2022-coN-
JUr/3, de 11 de fevereiro de 2022, que anexa o ofício nº 000704/2022-PGE/
GaB/PcTa, de 09 de março de 2022, no qual a Srª ana carolina lobo Gluck 
Paúl – Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, encaminha e recomenda o 
cumprimento da decisão Judicial proferida nos autos da ação ordinária Pro-
cesso nº 0802624-40.2021.8.14.0049, ajuizada por raY WENdEl loBaTo 
liMa (cPf Nº 008.079.122-04) em face do Estado do Pará. No feito, o Juízo 
dEfEriU a TUTEla aNTEciPada, determinando á autoridade coatora que 
suspenda o ato de inabilitação do impetrante referente a etapa de investiga-
ção Social, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa na condição 
de sub judice. Nesse contexto, o Estado interpôs recurso de agravo de ins-
trumento, processo nº 0801081-18.2022.8.14.0000, ao qual foi coNcEdido 
o PEdido dE EfEiTo SUSPENSiVo ao rEcUrSo, suspendendo os efeitos da 
decisão que havia sido deferida pelo Juízo. contudo, em decisão monocrática, 
o Juízo rEforMoU a dEciSÃo do aGraVo, que concedera efeito suspensivo 
em favor do Estado e que havia tornado o autor inapto, no sentido de rEiN-
TEGrar o aUTor ao curso de formação de Praças da PMPa, Na coNdiÇÃo 
dE SUB JUdicE (PaE Nº 2022/186176);
rESolVE:
art. 1º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, o al cfP PM raY WENdEl 
loBaTo liMa (cPf Nº 008.079.122-04), pertencente ao Polo itaituba/Pa, 
por decisão Judicial nos autos do Processo nº 0801081-18.2022.8.14.0000.
art. 2º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, a 
PorTaria de Matrícula por decisão Judicial, no curso de formação de Praças 
da PMPa do al cfP PM raY WENdEl loBaTo liMa, Polo itaituba/Pa.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 17 de março de 2022.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044

coMaNdaNTE GEral da PMPa
Protocolo: 773386

Portaria Nº 0851/2022 – 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 480/2022-coNJUr/3, de 11 de março de 2022, que anexa o ofício nº 
000707/2022-PGE/GaB/PcTa, de 09 de março 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 0800005-28.2022.8.14.0074, 
ajuizado por JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS (cPf Nº 025.397.492-59), 
contra ato praticado pelo Estado do Pará e instituto americano de desen-
volvimento – IADES. O objeto da demanda consiste na participação do 
impetrante no curso de formação de Praças da PMPa, permitindo que o 
autor apresente os documentos necessários em tempo hábil. PrEliMiNar-
MENTE, foi dEfErido o rEQUEriMENTo dE liMiNar o qual determinou 
que as autoridades competentes autorizem ao impetrante, apresentar os 
documentos pendentes á fase de habilitação, garantindo a participação 
do autor nas demais etapas do concurso público. Nesse contexto, o Es-
tado interpôs recurso de agravo de instrumento, processo nº 0802208-
88.2022.8.14.0000, ao QUal foi dado ProViMENTo para reformar a 
decisão recorrida. (PaE Nº 202289215);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM 
JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS (cPf Nº 025.397.492-59) pertencente ao Polo 
Tailândia/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0802208-88.2022.8.14.0000.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..
art. 3º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, 
a PorTaria de desligamento por decisão Judicial do curso de formação 
de Praças da PMPa, do al cfP PM JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS, 
pertencente ao Polo Tailândia/Pa
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 17 de março de 2022.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 773380
.

errata
.

errata da Portaria Nº 1588/21/di/dF, contida no doe nº 34.694 
do dia 10/09/2021; onde Lê-se: Sd PM cristiane Paz Pedroso; cPf: 
010.982.702-40; Valor: r$ 2.532,00. Leia-se: Sd PM cristiane Paz Pe-
droso; cPf: 010.892.702-40; Valor: r$ 2.532,00 ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773376
errata da Portaria Nº 2002/21/di/dF, contida no doe nº 34.747 
do dia 26/10/2021; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 04 de pousada. Leia-se: Quantidade de diárias: 04 de alimentação 
e 03 de pousada. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773394
errata da Portaria Nº 2004/21/di/dF, contida no doe nº 34.747 do 
dia 26/10/2021; onde Lê-se: Período: 15 a 17/10/2021; Leia-se: Período: 
15 a 17/09/2021; ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773397
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 013/2021-PMPa; 
EXErcÍcio: 2021/2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como ob-
jeto o acréscimo Quantitativo, no valor de r$ 101.582,11(cento e um mil e 
quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos), referente a construção 
do Prédio do 06º Batalhão de Polícia Militar, no município de ananindeua/
Pa; data da assinatura: 16/03/2022; Empresa: coNSTrUTora ENErGEo 
lTda.; cNPJ: 11.649.335/0001-51, inscrição Estadual nº 15.301.013-4, 
Tv. Segunda de Queduz, nº 144-loja 01, canudos, cEP nº 66.070-500; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 773104
5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 007/2017-PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como ob-
jeto a ProrroGaÇÃo do contrato administrativo nº 007/2017-dal/
PMPa, em carater de excepcionalidade, permanecendo o valor total de 
r$ 19.000,00 (dezenove mil reais); data da assinatura: 09/03/2022. 
Vigência: 10/03/2022 a 09/03/2023; a despesa com este Termo aditivo 
ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; 
Ação (projeto/atividade): 26/8338 – Operacionalização das Ações Admi-
nistrativas; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.23 – Festividades e homena-
gens; Plano interno: 4120008338c; fonte: 0101 (recurso Próprio). Em-
presa: MoNcHiK do lar SErViÇoS dE BUffET E EVENToS lTda; cNPJ: 
06.304.594/0001-00, conjunto Sanclair Passarinho, bairro do Quarenta 
Horas, ananindeua/Pa, cEP: 67.113-345; ordENador: JoSÉ dilSoN 
MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 773392
.

IADES
Realce


