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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

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 119/cfP/PMPA/sEPLAD, DE 18 DE ABRiL DE 2022 
REiNtEGRAção DE cANDiDAtos 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 limi-
nar, 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:
272122857, fabricio aUgUsto dos saNtos (sub judice, ação ordinária 
nº 5047853-93.2022.8.09.0042);
2. este edital entra em vigor na data de sua publicação
belém/Pa, 18 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

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 120/cfP/PMPA/sEPLAD, DE 18 DE ABRiL DE 2022

REsuLtADo DEfiNitivo E HoMoLoGAção Do coNcuRso
PARA 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 limi-
nar, tornam público o resUltado fiNal e HoMologaÇÃo do concurso 
público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, para o candidato na condição sub judice, 
conforme a seguir:
1 Do REsuLtADo fiNAL
1.1 fica divulgado em cumprimento a decisão judicial o resultado final e 
Homologação do concurso, na seguinte ordem: número de inscrição, nome 
completo do candidato e nota final no certame.
1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201.
272122857, fabricio aUgUsto dos saNtos, 45 (sub judice, ação ordi-
nária nº 5047853-93.2022.8.09.0042);
2. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 18 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: 786675

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE suBstituição DE fiscAL Nº 079/2022 – ccc: No-
Mear o sd PM rg 41881 lUcas Marsi soUZa caMPelo, em substituição 
a sd PM rg 41356 cláUdia feitosa lobo da silva, como Membro da 
comissão fiscalizadora do contrato 006/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a 
PMPa e a coNstrUtora eNergeo ltda; registre-se, publique-se, cum-
pra-se; belém/Pa, 18 de abril de 2022;ricardo do NasciMeNto raMos – 
teN cel qoPM rg 29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 786490
PoRtARiA DE NoMEAção DE fiscAL Nº 077/2022 – ccc: NoMear 
o MAJ QOPM RG 33511 EDSON MELO DE CASTRO, como fiscal do Contrato 
administrativo n° 025/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a em-
presa fabbrica d’arMi Pietro beretta s.P.a; cujo objeto é a aquisição 
de fuzil de assalto cal 7,62x51 nato com acessórios e peças de reposição; 
NoMear a 2º teN qoaPM Kátia siMoNe PiMeNtel lUZ e o 2º sgt PM 
Marcio JosÉ lobato cardoso, como membros da comissão fiscaliza-
dora do c.a Nº 025/2022; registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/Pa, 
18 de abril de 2022, ricardo do NasciMeNto raMos – teN cel qoPM 
rg 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 786601
PoRtARiA DE suBstituição DE fiscAL Nº 078/2022 – ccc: No-
Mear o cb PM rg 38258 fabio Jorge da coNceiÇÃo cardoso, em 
substituição a sd PM rg 41356 cláUdia feitosa lobo da silva, como 
Membro da comissão fiscalizadora do contrato 005/2021-CCC/PMPA, ce-
lebrado entre a PMPa e a empresa asevedo silva serviÇos de coNs-
trUÇÃo eireli; registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/Pa, 18 de 
abril de 2022;ricardo do NasciMeNto raMos – teN cel qoPM rg 
29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 786508

PoRtARiA DE suBstituição DE fiscAL Nº 080/2022 – ccc: No-
Mear a sd PM rg 41165 gleNda cristiNa assUNÇÃo, em substi-
tuição a sd PM rg 41356 cláUdia feitosa lobo da silva, como 
Membro da comissão fiscalizadora do contrato 012/2021-CCC/PMPA, 
celebrado entre a PMPa e a empresa coNstrUtora eNergeo ltda; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/Pa, 18 de abril de 2022;ri-
cardo do NasciMeNto raMos – teN cel qoPM rg 29213;chefe do 
centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 786517

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1805/22/Di/Df – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. tiradentes) fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Pe-
ríodo: 20 a 25/04/2022; quantidade de diárias: 05 diária(s) de alimenta-
ção e 05 diária(s) de pousada; servidor: caP PM amanda suely Palheta 
galvão; cPf: 004.976.772-02; valor: r$ 1.186,90. sgt PM Maira gleise 
lima da silva; cPf: 559.551.932-00; valor: r$ 870,40. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1809/22/Di/Df – 
objetivo: a fim de atender chamado de Justiça; fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Nova timbo-
teua-Pa; 05/04/2022; quantidade de diárias: 01 diária(s) de alimentação. 
servidor: sd PM leonardo de souza lima; cPf: 786.557.572-68; valor: r$ 
126,60. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1810/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 
23 a 25/04/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) de alimentação e 
02 diária(s) de pousada; servidores: cb PM ivan Monteiro de brito; cPf: 
813.673.682-00; valor: r$ 506,40. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1811/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 
30/04 a 02/05/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) de alimentação e 
02 diária(s) de pousada; servidores: sd PM Jezaias silva dos santos; cPf: 
003.230.642-30; valor: r$ 506,40. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1812/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 16 
a 18/04/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) de alimentação e 02 di-
ária(s) de pousada; servidores: sd PM roger ranieris lobato Nascimento; 
cPf: 009.809.822-51; valor: r$ 506,40. ordenador: cel qoPM robiN-
soN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1813/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 23 
a 25/04/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) de alimentação e 02 
diária(s) de pousada; servidores: sgt PM Jailson brandão gomes; cPf: 
696.767.982-15; valor: r$ 527,52. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1814/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 
16 a 18/04/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) de alimentação 
e 02 diária(s) de pousada; servidores: sgt PM renê leite rosal; cPf: 
593.221.952-15; valor: r$ 527,52. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1815/22/Di/Df – 
objetivo: a fim de atender chamado de Justiça; fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; destino: bagre-Pa; Período: 
11 a 13/04/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) de alimentação e 
02 diária(s) de pousada; servidores: cb PM victor santana brasil; cPf: 
000.408.742-90; valor: r$ 506,40. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa beZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1816/22/Di/Df – 
Objetivo: Afim de Atender Chamado de Justiça; Fundamento Legal: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-
Pa; Período: 30/04 a 05/05/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) de 
alimentação e 02 diária(s) de pousada; servidores: sgt PM José ronaldo 
rodrigues da cruz; cPf: 262.806.042-68; valor: r$ 527,52. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa beZerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1817/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: redenção-Pa; destino: cumaru do Norte-Pa; Perí-
odo: 08 a 11/04/2022; quantidade de diárias: 03 diária(s) de alimen-
tação e 03 diária(s) de pousada; servidores: sgt PM fabio Maceno de 
oliveira; cPf: 974.117.601-53; valor: r$ 791,28. cb PM daniel dias da 
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