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Portaria Nº2101/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 27/04 a 05/05/2022; Quantidade de diárias: 08 
de alimentação e 08 de pousada; servidores: cB PM francisco Gabriel de 
castro silva; cPf: 854.283.452-68; valor: r$2.025,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2102/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 27/04 a 05/05/2022; Quantidade de diárias: 08 
de alimentação e 08 de pousada; servidores: sGt PM sandro átila siqueira 
Galúcio; cPf: 654.498.782-49; valor: r$923,16. sGt PM leandro de sou-
za rocha rocha; cPf: 804.303.842-20; valor: r$2.110,08. cB PM Nailson 
Moita silva; cPf: 939.203.002-97; valor: r$2.025,60. sd PM daniel No-
gueira Brasil; cPf: 041.380.322-82; valor: r$2.025,60. sd PM amanda 
rêgo do Nascimento reis; cPf: 015.719.452-37; valor: r$2.025,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2103/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; 
destino: Marituba-Pa; Período: 02/05 a 03/05/2022; Quantidade de diá-
rias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidores: cB PM diego aquino 
ribeiro; cPf: 861.807.032-72; valor: r$171,44. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2104/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; desti-
no: rondon do Pará-Pa; Período: 23/04 a 03/05/2022; Quantidade de diá-
rias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: cB PM vagno sousa 
Passos; cPf: 011.480.203-30; valor: r$2.532,00. sd PM Bruno luso viei-
ra da cruz; cPf: 029.080.292-00; valor: r$2.532,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.     
Portaria Nº2105/22/di/dF – objetivo: atender ao chamado da jus-
tiça comum; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Breves-Pa; destino: Melgaço-Pa; Período: 25/01 a 26/01/2022; Quantida-
de de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidores: sd PM luiz 
adriano Machado alves; cPf: 962.130.782-15; valor: r$253,20. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2106/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUN-
daMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 06/05 a 09/05/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM valdemir Marques 
cardoso; cPf: 656.145.852-49; valor: r$791,28. sGt PM Nailson Gon-
çalves da silva; cPf: 460.700.362-04; valor: r$791,28. cB PM Wagner 
fagundes dos santos; cPf: 004.678.002-51 ; valor: r$759,60. sd PM 
leandro Pinheiro de sousa; cPf: 010.161.942-18; valor: r$759,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2107/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Medicilândia-Pa; Período: 20/04/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; servidores: sGt PM José de arimatéia Pereira; cPf: 
428.262.172-91; valor: r$131,88. sd PM Erickson Bruno silva de abreu; 
cPf: 843.571.772-00 ; valor: r$126,60. . ordENador: cEl QoPM ro-
BiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2108/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Xinguara-Pa; Período: 26/04 a 03/05/2022; Quantidade de diárias: 08 de 
alimentação e 07 de pousada; servidores: tEN PM fábio de castro Gon-
çalves Zampietro; cPf: 817.832.482-20; valor: r$2.116,65. sGt PM aja-
ckson Barbosa tavares; cPf: 679.185.222-49; valor: r$1.978,20. sGt PM 
Joelson souza santos; cPf: 772.965.082-72; valor: r$1.978,20. cB PM 
José cleyson souza dos santos; cPf: 716.474.142-53; valor: r$1.899,00. 
cB PM alexandre dos santos oliveira; cPf: 855.906.902-00; valor: 
r$1.899,00. sd PM ronaldes de oliveira ferreira; cPf: 932.438.392-20; 
valor: r$1.899,00. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
LHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº2109/22/di/dF – objetivo: Portaria Nº2119/22/
di/df – objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; destino: Melgaço-Pa; Perí-
odo: 27/05 a 29/05/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; servidores: tEN PM rubenilson Nascimento serra; cPf: 
461.161.842-00 ; valor: r$846,66. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.    
Portaria Nº2110/22/di/dF – objetivo: chamado de justiça; fUN-
daMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém -Pa; des-
tino: Muaná-Pa; Período: 02/05 a 04/05/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; servidores: sGt PM Jorge Edson cunha 
de lima; cPf: 462.083.562-53; valor: r$395,64. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2111/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 05/05 a 06/05/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; servidores: tEN PM Edivaldo da costa E 
silva filho; cPf: 860.370.302-78; valor: r$423,33. sGt PM Manoel Bor-
ges da silva filho; cPf: 627.205.892-68; valor: r$395,64. cB PM alysson 

ferreira silva; cPf: 844.264.032-00; valor: r$379,80. cB PM Nelson tácio 
luna chaves; cPf: 015.724.112-28; valor: r$379,80. sd PM rafael Batis-
ta amancio; cPf: 984.138.302-06 ; valor: r$379,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2112/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-PA; Período: 06/05 a 08/05/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; servidores: cB PM regilmar Nobre fei-
tosa; cPf: 843.902.202-68; valor: r$ 506,40. sd PM Walber diego souza 
Martins; cPf: 857.273.342-68; valor: r$506,40. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2113/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Novo repartimento-Pa; Período: 25/04 a 26/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Xafi De 
almeida filho; cPf: 365.719.112-72; valor: r$263,76. cB PM Jedson da 
cruz Marques; cPf: 967.373.952-87; valor: r$253,20. cB PM odnalro lo-
bato Peixoto; cPf: 871.426.352-15; valor: r$253,20. cB PM orian Moraes 
viana; cPf: 700.167.202-53; valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2114/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; desti-
no: Novo repartimento-Pa; Período: 27/04 a 28/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidores: sGt PM deodoro 
Burjack Maciel; cPf: 462.789.902-53; valor: r$263,76. cB PM José Maria 
ribeiro furtado; cPf: 662.518.852-20; valor: r$263,76. cB PM filipe Gon-
çalves Queiros; cPf: 977.952.082-15; valor: r$253,20. cB PM sinésio da 
costa Pires filho; cPf: 894.283.152-49; 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 Nº2115/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; desti-
no: Novo repartimento-Pa; Período: 28/04 a 29/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidores: sGt PM francisco 
cleonildo carlos; cPf: 424.332.072-15; valor: r$263,76. cB PM ledilson 
Gonçalves feitosa; cPf: 774.921.372-49; valor: r$253,20. cB PM sinésio 
da costa Pires filho; cPf: 894.283.152-49; valor: r$253,20. sd PM Gus-
tavo Nascimento da silva; cPf: 001.859.192-27; valor: r$253,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2116/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; desti-
no: Novo repartimento-Pa; Período: 29/04 a 30/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Xafi De 
almeida filho; cPf: 365.719.112-72; valor: r$263,76. cB PM Jedson da 
cruz Marques; cPf: 967.373.952-87; valor: r$253,20. cB PM orian Mora-
es viana; cPf: 700.167.202-53; valor: r$253,20. cB PM odnalro lobato 
Peixoto; cPf: 871.426.352-15; valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2117/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; desti-
no: Novo repartimento-Pa; Período: 30/04 a 01/05/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidores: sGt PM deodoro 
Burjack Maciel; cPf: 462.789.902-53; valor: r$263,76. sGt PM José Ma-
ria ribeiro furtado; cPf: 662.518.852-20; valor: r$263,76. sd PM flavio 
Pedro de lima; cPf: 003.413.852-80; valor: r$253,20. sd PM Josué da 
silva Higino Junior; cPf: 860.824.692-91; 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 Nº2118/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 27/04 a 05/05/2022; Quantidade de diárias: 08 
de alimentação e 08 de pousada; servidores: cB PM Maria Bernadeth dos 
santos silva; cPf: 874.601.142-00; valor: r$2.025,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno

Protocolo: 798107
Portaria Nº 1436/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNtE GEral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício 
da atribuição prevista no artigo 8°, inciso viii, da lei complementar 
Estadual nº 053/2006, e considerando os termos do Memorando nº 
678/2022-coNJUr/3, de 27 de abril de 2022, que anexa o ofício nº 
001101/2022-PGE/GaB/Pcta, de 22 de abril de 2022, no qual a srª ana 
carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral adjunta do contencioso, 
encaminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida 
nos autos da ação ordinária Processo nº 0800384-64.2022.8.14.0301, 
ajuizada por vitoria araÚJo NErEs (cPf Nº 037.247.152-85) em face 
do comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e do diretor 
Executivo do instituto americano de desenvolvimento – iadEs. cujo 
objeto da demanda consiste no prosseguimento nas etapas do curso de 
formação de Praças, independente da entrega de sua cNH. No feito, foi 
deferida liminar, com fulcro no art. 7º, iii, da lei nº 12.016/2009 c/c art. 
300, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da exigência 
prevista no sUBitEM 2.1 e 19.1 do Edital nº 012/ssMrPc/2021-cfP/PMPa, 
determinando que os impetrados não obstaculizem a continuidade do autor 
nas etapas seguintes do certame, independente da entrega de sua cNH, 
que deverá ser efetivada impreterivelmente até o término do respectivo 
curso de formação. No entanto, o Estado do Pará interpôs recurso de 
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agravo de instrumento (Processo nº 0800676-79.2022.8.14.0000), ao 
qual foi concedido efeito suspensivo. Em seguida, o Juízo coNcEdEU 
a sEGUraNÇa, determinando a matrícula da impetrante no curso 
de formação de Praças e, em consequência, extinguiu o processo com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 
Civil, confirmando os efeitos da liminar concedida pelo Juízo plantonista 
(PaE Nº 2022/31846). 
rEsolvE:
art. 1º rEiNtEGrar na Polícia Militar do Pará, a al cfP PM vitoria 
araÚJo NErEs da silva (cPf Nº 037.247.152-85), pertencente ao 
Polo Marabá/Pa, por decisão Judicial nos autos do Processo nº 0800384-
64.2022.8.14.0301.
art. 2º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, 
a Portaria de Matrícula por decisão Judicial, no curso de formação de 
Praças da PMPa da al cfP PM vitoria araÚJo NErEs da silva, Polo 
Marabá/Pa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 12 de maio de 2022.
osÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa
*republicado por haver saído com incorreção no diario oficial 
nº 34.967, de 11/Mai/2022.

Protocolo: 798165

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°067/2022-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 arNaldo cEsar fiGUEira da silva, 2° tEN 
QoEPM rG 16909, cPf 338.313.192-00, Mf 519104101, representante 
do fasPM em santarém, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
2.000,00 (dois Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional 
programática 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 2.000,00 (dois 
Mil reais) na 339030 (Material de consumo).
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, 12 de Maio 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: 797686
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

terMo aditiVo a coNtrato

1º terMo aditiVo ao coNtrato de credeNciaMeNto 
N° 006/2021- FUNsaU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do tesouro) 0301 (recurso 
do Tesouro – SUPERÁVIT) 0150 (Recurso Próprio) 0350 (Recurso Próprio – 
superávit) Programa de trabalho: 06303150282770000 Natureza de des-
pesa: 339039 valor total: r$ 60.000,00 (setenta mil reais)
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: H. da silva aZEvEdo filHo & cia ltda - UNilaB
ordenador: lisio EdUardo caPEla HErMEs cEl QosPM rG 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 797791
5º terMo aditiVo de ViGÊNcia ao coNtrato de 

credeNciaMeNto N° 005/2018- FUNsaU
objeto: prestação de serviços na área da saúde.
vigência: 14/05/2022 a 13/05/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do tesouro) 0301 (recurso 
do Tesouro – SUPERÁVIT) 0150 (Recurso Próprio) 0350 (Recurso Próprio – 
superávit) Programa de trabalho: 06303150282770000 Natureza de des-
pesa: 339039
valor total: r$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: MPW cardioloGia clÍNica E MEtodos diaGNÓstico Ei-
rEli - cliNicor
ordenador: lisio EdUardo caPEla HErMEs cEl QosPM rG 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 797943

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 1. contrato: 12/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do 
Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. NoPraGas coNtrolE 
AMBIENTAL LTDA – EPP. CNPJ nº 05.972.711/0001-41. Classificação do 
objeto: Prorrogação à vigência do contrato por mais 12 meses. data da 
assinatura: 07/05/2022. vigência: 07/05/2022 à 07/05/2023. orçamen-
to: Programa de trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem 
do recurso 40101.06.303.1502.8277.339039.0101. Estadual. Proc. nº 
2022/427390. contratado: NoPraGas coNtrolE aMBiENtal ltda – EPP. 
Endereço: travessa Estrella, nº 1678, Bairro: Pedreira, Belém/Pa, cep: 
66080-009, tel (91) 3226-9234. ordenador: ana Michelle Gonçalves soa-
res Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 797440

oUtras MatÉrias
.

coNVocaÇÃo dos caNdidatos cLassiFicados 
No cadastro de reserVa do Processo seLetiVo 

siMPLiFicado do editaL 001/2022-Pss/Pc-Pa
a PolÍcia civil do Estado do Pará, por meio da comissão de Processo 
Seletivo Simplificado, no uso das atribuições que lhes são conferidas;
coNsidEraNdo, os princípios que regem a administração pública, em es-
pecial, os da legalidade e publicidade;
coNsidEraNdo o item 5.5. do Edital 001/2022-PcPa, que prevê o qua-
dro de cadastro de reserva, composto pelos candidatos aprovados fora do 
número de vagas, bem como o aNEXo i do mesmo Edital, que delimita o 
quantitativo de candidatos do cadastro de reserva, por cargo;
coNsidEraNdo o não comparecimento de candidatos para celebração dos 
contratos temporários, conforme os nomes relacionados;
rEsolvE:
I – TORNAR PÚBLICA A CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados para as 
vagas de cadastro de reserva no Processo Seletivo Simplificado do Edital 
nº 001/2022-Pss/Pc-Pa:
carGo: assistENtE adMiNistrativo MUNicÍPio: rEGiÃo MEtroPoli-
taNa dE BElÉM EdivaNdo BarrEto saNtaNa
cadastro dE rEsErva
siMoNE frEirE Noia

Protocolo: 798043
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 139/2022 de 12 de Maio de 2022 – GaB/dG – PcP
o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal o servidor WALDINEY BRANDÃO LOPES DE OLIVEIRA, 
Gerente de informática, matrícula nº 5832187/1, e como suplente o servidor 
EUrico dE olivEira da rocHa, Gerente de desenvolvimento, matrícula nº 
5157099/2, do contrato administrativo nº 013/2022 – PcP, celebrado com a 
empresa colEPacK iNdUstria E coMErcio dE EMBalaGENs, que tem por 
objeto a aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE iNforMática para atender as 
necessidades da sede, Unidades regionais e Núcleos avançados desta Polícia 
Científica do Pará, conforme vigência do Contrato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENtÍfica do Pará – PcP, 12 de maio de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 797940

terMo de HoMoLoGaÇÃo

Pae Nº 2021/1474727 / PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 030/2022 / PcePa

o diretor-Geral da Polícia Científica do Pará, no uso de suas atribuições legais 
e considerando os fatos corroborados nos autos (PaE nº 2021/1474727), 
bem como as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 – 
PcEPa, que tem como objeto a “aquisição de material de consumo e per-
manente, para atendimento da demanda anual estimada da sede, Uni-
dades regionais e Núcleos Avançados desta Polícia Científica do Pará”, 

IADES
Realce


