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Bruno de Melo Pena; cPf: 025.251.071-28; Valor: r$ 253,20. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1608/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chama-
do de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Bagre-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 26 a 
28/04/2022; Quantidade de diárias: 03 diária(s) de alimentação e 02 diá-
ria(s) de Pousada; Servidores: cB PM Hugo leandro loureiro corrêa; cPf: 
934.408.712-15; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1609/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Breves-Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 05 a 07/04/2022; Quanti-
dade de diárias: 02 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; 
Servidores: SGT PM claudio Soares Borges; cPf: 303.246.882-53; Valor: 
r$ 348,16. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 782598

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.923 de 06/04/2022, referente as diárias, portarias nº 1713/22-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 781075.

Protocolo: 782401

.

.

oUtras MatÉrias
.

1° terMo aditiVo ao act N° 019/2021. oBJETo: inclusão dos itens 
3.2.2, 3.2.3 e alteração dos itens da cláusula 3.3 do instrumento e altera-
ção do item 5 do Plano de Trabalho. aSSiNaTUra: 07/04/2022. ParTES:  
PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa; ricardo BriSolla Ba-
lESTrEiri - Secretário de Estado da cidadania.

Protocolo: 782814
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 Nº115/cFP/PMPa/sePLad, de 07 de aBriL de 2022 
reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo 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 face da decisão judicial proferida 
em caráter liminar, tornam pública a suspensão da eliminação do 
candidato, bem como a reintegração no certame, na condição “sub 
judice”, para participar das demais etapas do concurso público destinado 
à admissão ao curso de Formação de Praças da Polícia Militar do 
Pará – cFP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo SUB JUDICE
1.1. fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272110854, FeLiPe adriaNo Britto da siLVa (sub judice, ação 
ordinária nº 0804261-04.2021.8.14.0024). 
2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 07 de abril de 2022.
coroNeL QoPM JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 782937
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de adesÃo a ata “caroNa” Nº 002/2022 – 
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 0007/2022 – cPl-faSPMPa, realizado por adesão a 
ATA de Registro de Preço retificada ao Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021-
cPl/BTo-fUNai, coordenação regional Baixo Tocantins/Pa, cujo o objeto É 
a coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEicUloS ao item 01do 

grupo 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 033/2022 e do controle 
interno, através do Mem. Nº 007/2022 – ci/faSPM, juntado aos autos do 
Processo nº 007/2022 – cPl/faSPM rESolVE:
1 – HoMoloGar a adesão a aTa “caroNa” nº 002/2022 – cPl/faSPM, 
oriundo da ATA de Registro de Preço retificada ao Pregão Eletrônico SRP 
nº 003/2021-cPl/BTo-fUNai, coordenação regional Baixo Tocantins/Pa, 
em favor da empresa NoraUTo rENT a car - cNPJ: 08.368.837/0001-15, 
vencedora do Pregão Eletrônico acima, no valor global de r$ 107.640,00 
(cento e sete mil, seiscentos e quarenta 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, 07 de abril de 2022.
raUl ZÊNio GENTil SilVa - cEl QoPM rr rG 21112
dirETor do faSPMPa

Protocolo: 782371

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°042/2021-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 fraNciSco GilBErTo caValcaNTE SilVa, 
SGT PM rG 24029, cPf 333.824.172-00, Mf 56960031, motorista do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica)
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, 07 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 782635

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa
rEcoNHEÇo a contratação por meio de dispensa emergencial de licitação, 
considerando a orientação exposta, pelo controle interno do fUNSaU, Pa-
recer da assessoria Jurídica da PMPa e situação demonstrada nos autos, 
através da juntada de expediente e seus anexos, da chefe da seção de 
contratos, pesquisa de preço de mercado, comprovação da necessidade 
de dispensar a licitação em razão de não haver contrato vigente par pres-
tação dos serviços, em razão da empresa contratada manifestar-se em 
não ter mais interesse pela prorrogação do contrato, considerando ainda 
que o fUNSaU, cMS, odc, HME e USa’s, trabalham com áreas contami-
nadas em razão da natureza dos serviços que prestam, e considerando 
que o serviço de limpeza predial é essencial para o desenvolvimento das 
atividades laborais, não podendo assim ter descontinuidade no sérvio, os 
fatos se enquadram na situação do artigo 24, inciso iV, da lei 8.666/93, e 
alterações posteriores.
Especificação: Contratação de empresa especializada em serviços de lim-
peza e conservação predial, a serem realizadas nos prédios do fUNSaU, 
cMS, HME, odc e USa’s..
Empresa: Top clean, cNPJ: 37.711.904/0001-35
Valor Mensal: r$41.062,27
Valor Global Para 6 Meses: r$246.373,62

ato de ratiFicaÇÃo de disPeNsa
Ratifico a dispensa de licitação em consonância com a JUSTIFICATIVA 
apresentada, nos termos do art. 24, inciso iV, da lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.
Belém-Pa, 07 de abril de 2022.
lísio Eduardo capela Hermes – cEl QoSPM
dirETor/fUNSaU

Protocolo: 782323
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