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lEGislaÇÃo Básica iNsti-
tUcioNal JosÉ das GraÇas PErEs MoNtEiro 623.219.062-00 r$ 3.600,00

corrEsPoNdÊNcia Policial 
Militar KEllY aNdrEsa lEitE soUZa 782.709.352-20 r$ 1.800,00

cHEfia E lidEraNÇa EltoN roBErto sarMENto dE 
olivEira 769.163.082-49 r$ 2.100,00

atENdiMENto PrÉ-Hos-
Pitalar MarcElo fraNco dE araÚJo 827.911.982-53 r$ 3.600,00

dirEito coNstitUcioNal larissa GEMaQUE dE aZEvEdo  530.916.552-53 r$ 2.100,00
total r$ 24.400,00

valor total coM PatroNal r$ 29.280,00

do oBJEto: contratação de docentes para ministrarem aulas no cUrso 
dE forMaÇÃo dE PraÇas - cfP 2022 (Polo Belém).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
valor EstiMado: r$ 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: Programa: 1502 - segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros serviços de terceiros - Pessoa físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações tributárias e contributivas; Plano interno: 
1050008833C; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso Próprio).
ordENador rEsPoNsávEl: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNtE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 29 de março de 2022
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 778224
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/ 175785
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 011/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docentes 
para ministrarem aulas no cUrso dE forMaÇÃo dE PraÇas - cfP 2022 
(Polo Belém).
valor: r$ 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta).
Belém - Pa, 29 de março de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 778227
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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 049/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 29 de MarÇo 

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- faBricio aUGUsto dos saNtos, (sUB JUdicE), ação ordinária, pro-
cesso nº 0820703-53.2022.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos 
reFereNtes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 01 de abril 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. caso o candidato deixe de apresentar os documentos previstos no 
subitem 2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula 
e incorporação 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 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utilizando 
obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização 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. caso o candidato não compareça e/ou não apresente 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.
MarcElo roNald BotElHo dE soUZa – cEl QoPM
cHEfE do Estado Maior GEral da PMPa
rEsPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 778064

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de adesÃo a ata “caroNa” 
Nº 001/2022 – cPL/FasPMPa

o diretor do fundo de assistência social da Polícia Militar do Pará - fasPM, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os 
termos do Processo nº 0006/2022 – cPl-fasPMPa, realizado por adesão a 
ata de registro de Preço nº 013/2021-cPl/tJrr ao Pregão Eletrônico srP 
nº 007/2021, oriUNda do tribunal de Justiça do Estado de roraima, cujo 
o objetivo destina-se a Prestação de serviços continuados de desenvolvi-
mento e sustentação de software, baseado nas práticas e princípios das 
“metodologia ágeis” sob demanda, dimensionados em Ust e demais espe-
cificações, ao Item 01 da referida Ata, para ampliação das atividades deste 
fundo de assistência social, de acordo com as especificações contidas no 
termo de referência. convencimento o Parecer Jurídico Nº 032/2022 e do 
controle interno, através do Mem. nº 006/2022 – ci/fasPM, juntado aos 
autos do Processo nº 006/2022 – cPl/fasPM rEsolvE:
1 – HoMoloGar a adesão a ata “caroNa” nº 001/2022 – cPl/fasPM, 
oriundo da ata de registro de Preços srP nº 013/2022 – tribunal de Jus-
tiça do Estado de roraima, em favor das empresas EQUiliBriUM WEB 
ltda - cNPJ: 07.178.322/0001-74, vencedora do Pregão Eletrônico srP nº 
007/2021 – cPl-tJrr, no valor global de r$ 2.883.375,00 (dois Milhões, 
oitocentos e oitenta e três mil e trezentos e setenta e cinco reais ).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta 
constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o 
fornecimento do objeto.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial 
do Estado, no prazo previsto em lei.
Belém/Pa, 29 de março de 2021.
MoisÉs costa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM rG 18338

Protocolo: 778086

IADES
Realce

IADES
Realce


