Terça-feira, 16 DE MARÇO DE 2021
AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 004/2021 – CPL/PMPA
Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para atender as demandas da PMPA e órgãos
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Edital e seus anexos.
Data e hora de abertura: 01/04/2021, às 09h00 (horário de Brasília).
Local: www.gov.br/compras . Informações: (91)32589928.
Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e
www.gov.br/compras .
Belém-PA, 15 de março de 2021.
NELSON ALVES DE SENA – TEN CEL PM
PREGOEIRO
Protocolo: 636883
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 OFICIAIS - CFO/PMPA/2020
EDITAL Nº 11-CFO/PMPA/SEPLAD, DE 15 DE MARÇO DE 2021
SUSPENSÃO DO CONCURSO
A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
– SEPLAD e a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – PMPA, no
uso de suas atribuições legais e em decorrência da decisão proferida nos
autos da Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.431 PA, tornam
público a SUSPENSÃO DO CONCURSO PUBLICO para Admissão ao
Curso de Formação de Oficiais.
1- Os candidatos inscritos no referido certame, deverão acompanhar a
publicação de Edital onde irá constar novo cronograma das etapas, no
Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico http://www.iades.
com.br.
2 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
CORONEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR
Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração
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 13-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 15 DE MARÇO DE 2021
SUSPENSÃO DO CONCURSO
A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
– SEPLAD e a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – PMPA, no
uso de suas atribuições legais e em decorrência da decisão proferida nos
autos da Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.431 PA, tornam
público a SUSPENSÃO DO CONCURSO PUBLICO para Admissão ao
Curso de Formação de Praças.
1- Os candidatos inscritos no referido certame, deverão acompanhar a
publicação de Edital onde irá constar novo cronograma das etapas, no
Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico http://www.iades.
com.br.
2 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
CORONEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR
Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração
Protocolo: 636892

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
.

.
.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

Belém-PA, segunda-feira,15 de março de 2021
PORTARIA N.º 038/2021-DGPC/DIVERSOS
A Chefe de Gabinete da Polícia Civil ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES
ZAGALO, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO: os termos da Lei Complementar nº 022/94 de
15/03/1994, alterada pela Lei nº 055/2006, que confere ao Delegado Geral, atribuições para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz Administração da Instituição Policial;
CONSIDERANDO: a recomendação da Auditoria Geral do Estado, no sentido de que seja designado Fiscal para os contratos vigentes com vistas a

diário oficial Nº 34.519  43
acompanhar a execução dos mesmos.
CONSIDERANDO: a portaria n°182/2020-DC/PCPA, do dia 28 de Outubro
de 2020, publicada no DOE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
RESOLVE:
I – DESIGNAR nos termos da Lei n° 8666/93 a servidora ELZA LISBOA
FRANCÊS, Assistente Administrativo, matrícula n°5209242/ 1, para acompanhar como FISCAL a execução do Contrato nº 004/2021 –PC/PA, firmado
com a EMPRESA LOTTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI,
CNPJ N° 34.018.264/0001-94, cujo objeto é fornecimento de Água Mineral
Natural (Garrafão de 20 litros), e no seu impedimento a servidora ANA
NOEMI DA SILVA TEIXEIRA NASCIMENTO, Escrivã de Polícia Civil, matrícula
n°64025/1, que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições,
no âmbito da Polícia Civil do Estado do Pará, desde o início até o término
da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas
para a Diretoria de Administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
III – DETERMINAR a Diretoria de Administração que adote as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO
Chefe de Gabinete da Polícia Civil
Belém-PA, segunda-feira,15 de março de 2021
PORTARIA N.º 039/2021-DGPC/DIVERSOS
A Chefe de Gabinete da Polícia Civil ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES
ZAGALO, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO: os termos da Lei Complementar nº 022/94 de
15/03/1994, alterada pela Lei nº 055/2006, que confere ao Delegado Geral, atribuições para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz Administração da Instituição Policial;
CONSIDERANDO: a recomendação da Auditoria Geral do Estado, no sentido de que seja designado Fiscal para os contratos vigentes com vistas a
acompanhar a execução dos mesmos.
CONSIDERANDO: a portaria n°182/2020-DC/PCPA, do dia 28 de Outubro
de 2020, publicada no DOE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
RESOLVE:
I – DESIGNAR nos termos da Lei n° 8666/93 a servidora ELZA LISBOA
FRANCÊS, Assistente Administrativo, matrícula n°5209242/ 1, para acompanhar como FISCAL a execução do Contrato nº 005/2021 –PC/PA, firmado com a EMPRESA NR PEREIRA COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI, CNPJ N°
37.170.992/0001-05, cujo objeto é fornecimento de Água Mineral Natural
(Copo 200ml caixa com 48 unidades), e no seu impedimento a servidora ANA NOEMI DA SILVA TEIXEIRA NASCIMENTO, Escrivã de Polícia Civil,
matrícula n°64025/1, que assistirá o referido contrato com as mesmas
atribuições, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Pará, desde o início até
o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas
para a Diretoria de Administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
III – DETERMINAR a Diretoria de Administração que adote as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO
Chefe de Gabinete da Polícia Civil
Protocolo: 636500
AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - 08/2021
Objeto: Aquisição De Materiais De Higiene e Saúde, Para o Enfrentamento
Ao Vírus Covid-19, Álcool Liquido e em Gel e Máscaras Cirúrgicas.

