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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 122/cFP/PMPa/sePLad, de 29 de aBriL de 2022

EXclUSÃo 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 cumprimento da Sentença proferida nos autos da 
ação ordinária nº 0803565-51.2021.8.14.0061, tornam pública a EXclU-
SÃo do candidato sub judice MicaEl JoSE carValHo rodriGUES, inscri-
ção n° 272112156, referente ao concurso público destinado à admissão ao 
curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/ PMPa/2020.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias.
Belém/Pa, 29 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: 791981

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1264/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo inciso Viii, do artigo 8°, da 
lei complementar Estadual nº 053/2006, e considerando o art. 91, os §§ 
2º e 3º do art. 106 c/c art. 106-a, todos da lei Estadual 5.251/85, alterada 
pela lei 8.974/2020; considerando o decreto Estadual nº 1.463/2021, de 
12 de abril de 2021; considerando a PorTaria Nº 178/2021 – Gabinete 
do comando, de 30 de junho de 2021, que estabelece os procedimentos 
de readaptação de policiais militares para permanência ou reversão ao 
serviço ativo, com emprego na atividade-meio, em processo de reforma ou 
reformados; considerando a aTa 003/2022 – JPMSS SESSÃo ordiNária 
Nº 007/2022 – JPMSS, publicada no Boletim Geral nº 079, de 27 de abril 
de 2022, que homologou o parecer diagnóstico da Junta regular de Saúde 
sessão ordinária 037/2021 - JrS, de 10/03/2022, que inspecionou o 2º 
SGT PM rG 24723 WalTEr diaS cUNHa, e o considerou aPTo Para rEa-
daPTaÇÃo, permanecendo no serviço ativo da PMPa;
rESolVE:
art. 1º rEVErTEr e rEadaPTar, permanecendo no serviço ativo da Polícia 
Militar do Pará, com o emprego na atividade-meio, o 2º SGT PM rG 24723 
WalTEr diaS cUNHa, matrícula funcional nº 56907491, por ter sido ins-
pecionado pela JPMSS/PMPa, e considerado apto para a readaptação ao 
serviço ativo da PMPa.
art. 2º claSSificar o 2º SGT PM rG 24723 WalTEr diaS cUNHa, no 11º 
BPM/cPr Vii (capanema).
art. 3º ao chefe do departamento Geral de Pessoal da PMPa (icoaraci), 
efetivar o devido controle do cumprimento deste ato, e fazer os devidos 
ajustes na folha de pagamento do policial militar readaptado.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 29 de abril de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 791379
Portaria Nº 1282/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei com-
plementar Estadual nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 
159/2022-corGEral-PMPa, de 25 de abril de 2022, que anexa a certi-
dão de Trânsito em Julgado administrativo, em que o corregedor Geral da 
PMPA, certifica que a Decisão Administrativa sobre o Recurso Hierárquico 
referente ao Processo Administrativo Disciplinar Simplificado de PORTARIA 
Nº 008/2018 – corcPr Viii, transitou em julgado na administração pública 
militar em 20 de abril de 2022, com a decisão Governamental publicada 
no aditamento ao Boletim Geral nº 075 ii, de 20 de abril de 2022, na qual 
foi coNHEcido E NEGado ProViMENTo ao recurso Hierárquico interpos-
to pelo Sd PM rG 40207 THiaGo GoMES raMoS, por inexistirem razões 
para modificação do julgamento, mantendo a punição de LICENCIAMENTO 
a BEM da diSciPliNa ao Sd PM rG 40207 THiaGo GoMES raMoS (PaE 
Nº 2022/494105);
rESolVE:
art. 1º EXclUir a BEM da diSciPliNa da Polícia Militar do Pará, o Sd 
PM rG 40207 THiaGo GoMES raMoS, matrícula funcional nº 4220227/1, 
por decisão administrativa referente ao Processo administrativo disciplinar 
Simplificado de PORTARIA Nº 008/2018 – CorCPR VIII.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o Sd PM rG 40207 THiaGo Go-
MES raMoS, providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3° determinar ao comandante da 13ª ciPM/cPr Viii, que conforme 
o estabelecido no artigo nº 104 da PorTaria N° 069/2019 – GaB. cMd°, 

publicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante da 13ª ciPM/cPr Viii, o recolhimento 
de sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminha-
mento ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 29 de abril de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 791380
Portaria Nº 001/2022 – daL 1 / PMPa
o diretor de apoio logístico da Polícia Militar do Pará, no exercício das 
atribuições previstas nos art. 103, inc. ii e iV, e no art. 115 do decreto nº 
1.625, de 18 de outubro de 2016, que regulamenta a lei complementar nº 
053, de 7 de fevereiro de 2006, alterada pela lei complementar nº 126, 
de 13 de janeiro de 2020 (lei de organização Básica da PMPa). conside-
rando a necessidade de avaliação técnica do protótipo do diciclo apresen-
tado pela empresa dEX VEÍcUloS iMPorTaÇÃo coMÉrcio E locaÇÃo 
LTDA, com o fito de aferir se o produto ofertado atende as especificações 
técnicas constantes no Termo de referência do Pregão Eletrônico SrP Nº 
04/2022 - cPl/PMPa, o qual tem como objetivo a locação de diciclos para a 
PMPa. rESolVE: art. 1º - Nomear a comissão de avaliação Técnica com-
posta pelos Policiais Militares abaixo relacionados para, sob a presidência 
do primeiro, realizarem os testes constantes no Edital, com o propósi-
to de verificar a conformidade do produto com as especificações técnicas 
exigidas no certame licitatório: i - MaJ QoPM rG 20913 JoSÉ JoÃo dE 
aZEVEdo corrEa;ii - 1º TEN QoaPM rG 30512 lUiZ carloS da SilVa 
caMPoS JUNior; iii - cB PM rG 36351 JaQUEliNE caSTro BaÍa; iV - cB 
PM rG 38370 aMaNda loPES MoTa; V- cB PM rG 39065 dEoSMar Ba-
TiSTa dE aQUiNo NETo; art. 2º - determinar à comissão que apresente 
o relatório técnico fundamentado com o resultado da avaliação em até 05 
(cinco) dias úteis após a realização dos testes, devendo encaminhá-lo para 
a Diretoria de Apoio Logístico, a fim de subsidiar a decisão do processo 
licitarório; art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 27 de abril de 
2022, revogando-se as disposições em contrário. registre-se, publique-se 
e cumpra-se. Belém, 27 de abril de 2022. JorGE WilSoN PiNHEiro dE 
araÚJo - cEl QoPM rG 26311. diretor de apoio logístico

Protocolo: 791458
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 087/2022 – ccc. ob-
jeto: NoMEar o 1 SGT QPMP rG 26139 dENiS WaSHiNGToN fErrEira 
MENdES, em substituição ao 1º TEN QoPM rG KElViN rUaN oliVEira 
DE ARAÚJO, como fiscal do Contrato Administrativo nº 038/2011 – CCC/
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Srª. KariNa KocHHaNN fErNaNdES, 
cujo objeto destina-se a “locação de imóvel para abrigar a sede do 37º 
Pelotão destacado, no Município de Goianésia/Pa”;NoMEar o 1º SGT 
QPMP RG 28576 OZIEL DE JESUS SANTOS, como fiscal Interino do Con-
trato administrativo nº 038/2011- ccc/PMPa; registra-se, publique-se e 
cumpra-se; Belém/Pa, 29 de abril de 2022; ricardo do NaSciMENTo 
raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e con-
tratos da PMPa.

Protocolo: 791495
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coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº 027/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio:  2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de 
equipamentos de informática para ser empregados no centro de informá-
tica e telecomunicações e nas unidades da PMPa e no Quartel do coman-
do Geral; no valor total de r$ 34.601,00 (trinta e quatro mil seiscentos 
e um reais); data da assinatura: 29/04/2022; ViGÊNcia: 29/04/2022 
a 28/04/2023; a dESPESa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: Progra-
ma: 1508– Governança Publica; ação: 26/8238 – Gestão de Tecnologia da 
informação e comunicação; Natureza de despesa: 4.4.90.52 - Equipa-
mentos e Material Permanente; Plano interno: 412008238E; fonte do re-
curso: 0101(recursos Próprio); Empresa: dirVE a iNforMaTica lTda;c-
NPJ: 00.677.870/0003-61; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 791820
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terMo aditiVo a coNtrato
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2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 010/2021-PMPa; 
EXErcÍcio: 2021/2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como 
objeto o acréscimo Quantitativo e Prorrogação de execução, no valor de 
r$ 1.241.750,00(um milhão duzentos e quarenta e um mil, setecentos e 
cinquenta reais),o qual passará para o valor global de r$ 1.551.668,53 
(um milhão quinhentos e cinquenta e um milseiscentos e sessenta e oito 
reias); o prazo de execução será acrescido mais 180 (cento e oitenta dias); 
referente a construção do Prédio do 21º Batalhão de Polícia Militar, no mu-
nicípio de Marituba/Pa; data da assinatura: 29/04/2022; Empresa: coNS-
TrUTora 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: 791856
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