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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 624/2022 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 34.949, PUBLicada eM 28.04.2022

oNde LÊ: sErvidor(Es): raMiro arÚJo alvEs, Mf: 591311-1
Leia-se: sErvidor(Es): raMiro araÚJo alvEs, Mf: 591311-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 790962

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de terMo de receBiMeNto de MateriaL – FesPds.
 o sEcrEtário EXEcUtivo do fUNdo EstadUal dE sEGUraNÇa PÚ-
Blica E dEfEsa social - fEsPds, no exercício das atribuições legais 
previstas na rEsolUÇÃo Nº 001/2020 – fEsPds , publicada no doE nº 
34.420, de 27 de novembro de 2020, após analisar o termo de recebi-
mento e Exame de Material (trEM), elaborado pela comissão de fiscaliza-
ção do contrato administrativo Nº 015/2021- sEGUP/fEsPds/Pa, desig-
nados através da Portaria nº 041/2022 - GaB/sEGUP, publicado no doE Nº 
34.923, de 06 de abril de 2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em adaptação e aparelhamento de uma Unidade Móvel de 
saúde para atender aos policiais militares e seus dependentes assistidos 
pelo Programa intinerante Multidisciplinar de atenção à saúde do Policial 
Militar (PASPM) afim de atender as demandas de projetos do Fundo Esta-
dual de segurança Pública e defesa social, proveniente do contrato ce-
lebrado entre o fUNdo EstadUal dE sEGUraNÇa PÚBlica E dEfEsa 
social - fEsPds e a empresa EUro trUcK iMPlEMENtos rodoviarios 
ltda, cNPJ: 06.311.243/0001-63.
rEsolvE:
art. 1º coNcordar com o parecer da comissão de fiscalização do referi-
do trEM, no sentido de que os materiais constantes no documento auxiliar 
da Notas fiscal de serviço Eletrônica – Nfs-e de número: 344, série: Ele-
trônica se encontram em estado de novo, em perfeitas condições de serem 
utilizados no serviço da corporação e atendem às condições estabelecidas 
nos termos das Notas de Empenho Nº 2022NE00007;
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 28 de abril de 2022.
WaGNEr lUiZ dE aviZ carNEiro – tEN cEl QoPM
secretário Executivo do fEsPds

Protocolo: 791151
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1246/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da Policia 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 664/2022-coNJUr/3, de 22 de abril de 2022, que anexa o ofício nº 
000942/2022-PGE/GaB/Pcta, de 05 de abril 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 da ação ordinária Processo nº 0805807-24.2021.8.14.0015, ajuizada 
por KlEBEr sodrÉ olivEira (cPf Nº 036.504.442-32) em face do Estado 
do Pará e do instituto americano de desenvolvimento – iadEs. No feito, o 
Juízo dEfEriU a tUtEla dE UrGÊNcia, determinando que o impetrante 
participasse da Etapa referente ao teste de aptidão física-taf, devendo o 
mesmo prosseguir para as próxima etapa do certame na condição de sub 
judice. Nesse contexto, o Estado interpôs recurso de agravo de instru-
mento, processo nº 0802348-25.2022.4.14.0000, ao qual foi coNcEdido 
o PEdido dE EfEito sUsPENsivo ao rEcUrso, tornando sem efeito a 
liminar concedida em favor do autor (PaE Nº 2022/418421);
rEsolvE:
art. 1º EXclUir Por dEcisÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM KlEBEr sodrÉ olivEira (cPf Nº 036.504.442-32) pertencen-
te ao Polo Belém/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0802348-
25.2022.4.14.0000.
art. 2º EXclUir o al cfP PM KlEBEr sodrÉ olivEira, da folha de paga-
mento 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 KlEBEr sodrÉ olivEira, Polo Belém/Pa
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 28 de abril de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 790702

Portaria Nº 1245/2022 – 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 Memoran-
do nº 665/2022-coNJUr/3, de 22 de abril de 2022, que anexa o ofí-
cio nº 000999/2022-PGE/GaB/Pcta, de 08 de abril de 2022, no qual a 
srª ana carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral adjunta do con-
tencioso, encaminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial 
proferida nos autos do Mandado de segurança Processo nº 0800006-
11.2022.8.14.0301, ajuizada por aNtoNio MatHEUs sardiNHa saNtos 
(cPf Nº 028.789.302-23) em face do comandante Geral da PMPa e do 
instituto americano de desenvolvimento – iadEs. o objeto da demanda 
consiste em condenar os impetrados a se absterem de exigir, no momento 
de entrega da documentação e matrícula no cfP/PMPa, a carteira Nacional 
de Habilitação (cNH), que somente fosse exigida no momento da posse, 
garantindo a participação do autor. No feito, o Juízo deferiu o pedido limi-
nar. Nesse contexto, o Estado interpôs agravo de instrumento, processo 
nº 0800407-10.2022.8.14.0301, ao qual foi atriBUÍdo EfEito traNsla-
tivo, para extinguir o Mandado de segurança sem resolução do mérito. 
(PaE Nº 2022/1871);
rEsolvE:
art. 1º EXclUir Por dEcisÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM aNtoNio MatHEUs sardiNHa saNtos (cPf Nº 028.789.302-
23) pertencente ao Polo Belém/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 
0800407-10.2022.8.14.0301.
art. 2º EXclUir o al cfP PM aNtoNio MatHEUs sardiNHa 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 aNtoNio MatHEUs sardiNHa saNtos, 
Polo Belém/Pa.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 28 de abril de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNtE GEral da PMPa

Protocolo: 790706
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 086/2022 – ccc. obje-
to: NoMEar o 1° tEN QoPM rG 39226 KElviN rUaN olivEira dE araU-
Jo, em substituição ao caP QoPM rG 37960 BrENo vidiGal Barroso, 
como fiscal do Contrato Administrativo nº 015/2014 – DAL/PMPA, celebra-
do entre a PMPa e a srª. Maria dE fátiMa GoMEs dE assUNÇÃo, cujo 
objeto destina-se a “locação de imóvel para abrigar a sede da 18ª ciPM, 
no Município de Jacundá/Pa”;MaNtEr o sd QPPM rG 42622 saNtiaGo 
CRISTINO DA SILVA LEITE, como fiscal Interino do Contrato Administrativo 
nº 015/2014-dal/PMPa; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/Pa, 
28 de abril de 2022; ricardo do NasciMENto raMos – tEN cEl QoPM 
rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 790711

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 20/21/di/dF, contida no doE nº 34.773 do dia 
23/11/2021; onde Lê-se: servidores: cB PM rômulo cesar do amaral 
soares; Leia-se: servidores: cB PM rômulo cezar do amaral soares. or-
denador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1902/21/di/dF, contida no doE nº 34.739 do 
dia 19/10/2021; onde Lê-se: servidores: sGt PM Enickson correa de 
souza araujo; Leia-se: servidor: sGt PM Enickson correa de souza de 
araujo. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1942/21/di/dF, contida no doE nº 34.742 do 
dia 21/10/2021; onde Lê-se: objetivo: a serviço da PMPa; Leia-se: ob-
jetivo: cumprir diligências de iPM. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra.

Protocolo: 790587
errata da Portaria Nº 2366/21/di/dF, contida no doE nº 34.774 
do dia 24/11/2021; onde Lê-se: cB PM Jonas de Melo vidal; cPf: 
924.710.982-20; valor: r$ 126,60. Leia-se: cB PM Jonas de Melo vidal; 
cPf: 924.702.982-20; valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 790925
errata das Portarias Nº 455 e 456/22/di/dF, coNtidas No 
doE Nº 34.868 do dia 17/02/2022; oNde LÊ-se: Município de origem: 
Belém-Pa; Leia-se: Município de origem: ananindeua-Pa; ordENador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 790934

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão Eletrônico nº 07/2022 – CPL/PMPA. Órgão: PolÍcia Militar 
do Pará. objeto: “rEGistro dE PrEÇos Para aQUisiÇÃo dE raÇÃo 
EQUiNa, com fornecimento por demanda de caráter essencial e contínuo, 
para os semoventes (equinos) pertencentes à carga da Polícia Militar do 
Pará, conforme quantidades e exigências do Edital e seus anexos. data 
e hora de abertura: 11/05/2022, às 09h00 (horário de Brasília). local: 
www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra 
disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras . 
Belém-Pa, 28  de abril de 2022. lUiZ aUGUsto Brito tavarEs – 1º tEN 
QoaPM rG 24842 - PrEGoEiro

Protocolo: 790958

IADES
Realce


