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Portaria Nº3576/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 15 a 18/07/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de p ousada; Servidores: SGT PM Josivane 
do carmo campos; cPf: 751.647.442-87; Valor: r$791,28. cB PM rudson 
fernandes furtado; cPf: 759.799.182-72; Valor: r$759,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3577/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 08 a 11/07/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM José Wanzeler da Silva Martins; cPf: 451.718.072-72; Valor: 
r$791,28. SGT PM carlos Eduardo da Soledade costa; cPf: 619.176.722-
68; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº3578/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; Quantidade 
de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM rogério 
de Souza loureiro; cPf: 683.108.702-72; Valor: r$2.901,36. cB PM adriana 
flávia Monteiro de oliveira; cPf: 007.293.062-40; Valor: r$2.785,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3579/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 28/07 a 02/08/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: Sd PM Edilene 
ferreira de Sousa correa; cPf: 947.037.442-87; Valor: r$1.139,40. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3580/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: 
Sd PM João de Jesus Silva; cPf: 029.816.145-17; Valor: r$1.885,84. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3581/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 28/07 a 02/08/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM ana lúcia 
Martins Machado; cPf: 488.821.272-49; Valor: r$1.186,92. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 827651
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 138/cFP/PMPa/sePLad, de 12 de JULHo 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 decisão Monocrática proferida 
nos autos do agravo de instrumento nº 0808139-72.2022.814.0000, 
tornam pública a EXclUSÃo do candidato sub judice PaBlo JoSÉ da 
SilVa, inscrição n° 272159344, 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, revogando as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 12 de julho 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: 827718
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria
.

Portaria N° 008/2022-adM FiN/Pa.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e PorTaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c Portaria nº 
404/2022-SccMo/dGP de 21 de março de 2022;

rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto da dispensa de licitação 
002/2022 – cPl/faSPM e seu objeto, de forma a atender o disposto no art. 
67 da lei federal N°8.666/93:
O CAP QOAPM RG 9778 RONALDO MONTEIRO DE LIMA como fiscal titular
coNTraTada:  Br da coSTa coMErcio E ENGENHaria,
cNPJ: 01.686.018/0001-51
coNTraTo N°  008/2022
PUBlicaÇÃo:  doE N° 34.988, de 31 de maio de 2022.
oBJETo: contratação de empresa para realização de revisão e adequação 
de projeto básico, planilha e memorial descritivo que nortearão a reforma 
e adequação de diversos ambientes.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
raUl ZENio GENTil SilVa - cEl QoPM rG 21112
diretor do faSPM-Pa
Belém,02 de Junho de 2022

Protocolo: 827414
Portaria N° 011/2022-adM FiN/Pa.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e PorTaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c Portaria nº 
404/2022-SccMo/dGP de 21 de março de 2022;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto da Adesão a ata 001/2022 
– cPl/faSPM e seu objeto, de forma a atender o disposto no art. 67 da lei 
federal N°8.666/93:
O  TEN CEL QOPM RG 24975 MARCIO CUNHA GOMES, como fiscal titular, 
e a 2° SGT QPMP rG 14265 Maria criSTiNa fErrEira da SilVa como 
fiscal substituta.
coNTraTada:  EQUiliBriUM WEB SErVciÇoS dE iNforMáTica,
cNPJ n° 07.178.322/0001-74
coNTraTo N° 006/2022
PUBlicaÇÃo: doE N°34.931, de 12 de abril de 2022.
oBJETo: Prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimen-
to e sustentação de Software.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZENio GENTil SilVa - cEl QoPM rG 21112
diretor do faSPM-Pa
Belém, 03 de Junho de 2022

Protocolo: 827682
Portaria N° 010/2022-adM FiN/Pa.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e PorTaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c Portaria nº 
404/2022-SccMo/dGP de 21 de março de 2022;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto do pregão eletrônico 
004/2022 – cPl/faSPM e seu objeto, de forma a atender o disposto no 
art. 67 da lei federal N°8.666/93:
o SUB TEN QPMP rG 1063 raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo, como 
fiscal titular e o 2º SGT QPMP RG 27715 ODENI JOSÉ DOS SANTOS LOPES, 
como fiscal substituto.
coNTraTada: SEGUro SUra, cNPJ n° 33.065.699/0001-27
coNTraTo N° 005/2022
PUBlicaÇÃo:  doE N°34.946, de 26 de abril de 2022.
oBJETo: Prestação de serviço de seguro total para a frota de 5 (cinco) 
veículos, para atender demandas administrativas do faSPM
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZENio GENTil SilVa - cEl QoPM rG 21112
diretor do faSPM-Pa
Belém, 02 de Junho de 2022

Protocolo: 827658
Portaria N° 009/2022-adM FiN/Pa.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e PorTaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c Portaria nº 
404/2022-SccMo/dGP de 21 de março de 2022;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto do processo 011/2022 – 
cPl/faSPM - ata de registro de Preço n° 015/2021 - SEPlad e seu objeto, 
de forma a atender o disposto no art. 67 da lei federal N°8.666/93:

IADES
Realce


