
diário oficial Nº 34.980   71Terça-feira, 24 DE MAIO DE 2022

do oBJETo: contratação de docentes para ministrarem aulas no cUrSo 
dE forMaÇÃo dE oficiaiS - cfo 2022/2023.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas; Plano interno: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 23 de maio de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 802859

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 020/2022/cPl/PMPa, PaE 2021/1234798, visando a 
contratação de pessoa jurídica especializada na manutenção preventiva, 
corretiva, suporte técnico, atualização de versões e supervisão remota de 
equipamento para o Sistema Guardião on-line para a Polícia Militar do 
Pará, incluindo: mão de obra, materiais, produtos, peças de reposição, 
peças em geral, partes acessórias, consumíveis, insumos e, fornecimento, 
substituição e configuração de quaisquer equipamentos danificados ou com 
defeito, bem como todo material necessário para a execução do serviço, 
pelo período de 24 meses, nas condições previstas no Termo de referência.
Valor: r$ 1.770.798,48 (um milhão, setecentos e setenta mil, setecentos 
e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).
Belém - Pa, 20 de maio de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 802684
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

Processo Pae Nº 2022/15957
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 025/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docen-
tes para ministrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS - cfo 
2022/2023.
Valor: r$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais).
Belém - Pa, 23 de maio de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 802866

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
 o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 007/2022 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/1146865, que 
tem por 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” e considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 
6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/20, 
lei complementar federal nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, decreto 
Estadual nº 991 de 24 de agosto de 2020, subsidiariamente da lei federal 
nº 8.666/93, bem como a PorTaria Nº 005/2022-cPl/PMPa.
  rESolVE:
  01 – HoMoloGar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPa, designado 
através da PorTaria Nº 005/2022 – cPl/PMPa, de 04 de março de 2022, 
que adjudicou as propostas de preços apresentadas pela empresa:

iteM oBJeto VaLor raZÃo sociaL/cNPJ

01 raÇÃo EQUiNa adUlTo (BElÉM E caSTa-
NHal-Pa) r$ 1.279.507,50

PUriNorTE lTda
cNPJ 00.970.448/0001-3802 raÇÃo EQUiNa adUlTo (MaraBá-Pa) r$ 265.261,50

03 raÇÃo EQUiNa adUlTo (SaNTarÉM-Pa) r$ 380.315,40

02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos da 
PMPA, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e 
emissão das respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 19 de maio de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 802497

diÁria
.

Portaria Nº 2218/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 18 a 21/05/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Wagner fagundes 
dos Santos; cPf: 004.678.002-51; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2219/22/di/dF – objetivo: curso Especial Para 
Tripulantes de Embacações No Serviço Público; fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marapanim-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: 16 a 20/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 
de pousada; Servidores: cB PM Klennyson Everton almeida da Silva; cPf: 
959.705.762-04; Valor: r$ 1.139,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2220/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 16 a 18/05/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM andré Pinto da 
Silva; cPf: 821.306.042-34; 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 Nº 2221/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: Mãe do rio-Pa; Período: 16 a 18/05/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM Waner 
das chagas lima; cPf: 514.737.042-00; Valor: r$ 474,78. MaJ PM Marcos 
clayton Geronimo de Sousa ; cPf: 577.098.742-15; Valor: r$ 474,78. 
TEN PM felipe Pinheiro Modesto; cPf: 012.793.682-33; Valor: r$ 423,33. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2222/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 24 a 26/05/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Josimar 
leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; Valor: r$ 395,64. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 802879

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

HaBiLitaÇÃo da caNdidata ao coNcUrso PÚBLico 
Nº 001/ cFP/PM/2020

editaL Nº 061/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 
de 23 de Maio de 2022

o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), representada 
por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM, 
torna público o resultado final e homologação referente a habilitação da candida-
ta abaixo relacionada, para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de cumprimento da decisão judicial.
1- iNGrid da SilVa oliVEira, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0815285-04.2021.814.0000.
1 – a candidata aPTa na habilitação deverá se apresentar, para incorpora-
ção e Matrícula no dia 24 de maio de 2022, às 09h00min, no departamento 
Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Seleção, Mobi-
lização, recadastramento e Pessoal civil (SSMrPc), localizada na rodovia 
augusto Montenegro KM 09, nº 8401 – bairro Parque Guajará, no complexo 
do comando Geral da PMPa, nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
2 – o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 802791
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