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2.637,60. cB PM Nilton diego Pantoja Guimaraes; cPf: 882.702.542-15; 
Valor: r$ 2.532,00. leia-se: servidores: MaJ PM Eladyr Nogueira lima 
Neto; cPf: 633.999.972-72; Valor: r$ 3.165,20. sGt PM Evandro Pereira 
da silva; cPf: 560.095.692-49; Valor: r$ 2.637,60. sGt PM Jurandir 
Marinho de azevedo Junior; cPf: 403.701.602-82; Valor: r$ 2.637,60. 
sGt PM Gledison dos santos siqueira; cPf: 414.617.202-06; Valor: r$ 
2.637,60. sGt PM idarlon de sousa félix; cPf: 588.183.912-91; Valor: r$ 
2.637,60. cB PM Nilton diego Pantoja Guimaraes; cPf: 882.702.542-15; 
Valor: r$ 2.532,00; cB PM fabrício de souza costa; cPf: 64801926215; 
Valor: r$ 2.532,00; cB PM ronaldo Pereira silva; cPf: 75646684234; 
Valor: r$ 2.532,00; cB Edigelson farias; cPf: 88342743268; Valor: r$ 
2.532,00; sd Wislley oliveira franca da silva; cPf: 01245790277; Valor: 
r$ 2.532,00; sd suelen leal de lima; cPf: 86361759253 r$ 2.532,00; sd 
Bruno rosivan de sousa Martins; cPf: 01669881202 Valor: r$ 2.532,00.
ordenador: MarcElo roNald BotElHo dE soUZa.

Protocolo: 735687
errata da Portaria Nº 370/20/di/dF, coNtida No doE Nº 
34.422 do dia 01/12/2020; ONDE LÊ-SE: oriGEM: Belém-Pa. Leia-
SE: oriGEM: altamira-Pa. ordENador: MarcElo roNald BotElHo dE 
soUZa.

Protocolo: 735983
errata da Portaria Nº 149/20/di/dF, coNtida No doE Nº 
34.442 do dia 22/12/2020; ONDE LÊ-SE: oriGEM: Belém-Pa. Leia-
SE: oriGEM: Breves-Pa. ordENador: MarcElo roNald BotElHo dE 
soUZa.

Protocolo: 735944

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 130/2021-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2021/2022; oBJEto: o presente contrato tem como objeto a aquisi-
ção de móveis e aparelhos para equipar os imóveis da PMPa, no valor total 
de r$ 441.064,00 (Quatrocentos e quarenta e um mil e sessenta e quatro 
reais0). data da assiNatUra: 26/11/2021; ViGÊNcia: 26/11/2021 a 
25/11/2022; a dEsPEsa coM EstE tErMo aditiVo ocorrErá: Pro-
grama:1297 – Manutenção da Gestão, ação:26/8338–operacionalização 
das ações administrativas; Natureza de despesa: 4.4.90.52 – Equipa-
mentos e Material Permanente/ 3.3.90.30 Material de consumo; Plano 
interno: 4120008338E ou 4120008338c; fonte do recurso: 0101(recur-
sos Próprios); Empresa:JEB coMErcio dE EKEtroNicos EirEli cNPJ: 
33.486.276/001-80; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 735677
coNtrato adMiNistratiVo nº. 132/2021-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2021/2022; oBJEto: o presente contrato tem como objeto a aquisi-
ção de móveis e aparelhos para equipar os imóveis da PMPa, no valor total 
de r$ 48.500,64 (Quarenta e oito mil, quinhentos reais e sessenta e quatro 
centavos). data da assiNatUra: 26/11/2021; ViGÊNcia: 26/11/2021 a 
25/11/2022; a dEsPEsa coM EstE tErMo aditiVo ocorrErá: Progra-
ma:1297 – Manutenção da Gestão, ação:26/8338–operacionalização das 
ações administrativas; Natureza de despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos 
e Material Permanente/ 3.3.90.30 Material de consumo; Plano interno: 
4120008338E ou 4120008338c; fonte do recurso: 0101(recursos Pró-
prios); Empresa:Mega Brasil - comércio e serviço de construçaõ EirEli, 
cNPJ: 426.627.292-87; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa. 

Protocolo: 735720
coNtrato adMiNistratiVo nº. 118/2021-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2021/2022; oBJEto: o presente contrato tem como objeto a aquisi-
ção de móveis e aparelhos para equipar os imóveis da PMPa, no valor total 
de r$ 15.686,37 (quinze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e 
sete centavos), data da assinatura: 30/11/2021; ViGÊNcia: 30/11/2021 
a 29/11/2022; a dEsPEsa coM EstE tErMo aditiVo ocorrErá: Pro-
grama:1297 – Manutenção da Gestão, ação:26/8338– operacionalização 
das ações administrativas; Natureza de despesa: 4.4.90.52 – Equipamen-
tos e Material Permanente/ 3.3.90.30 Material de consumo; Plano interno: 
4120008338E ou 4120008338c; fonte do recurso: 0101(recursos Pró-
prios); Empresa: aNdradE alcÂNtara coMÉrcio dE GÊNEros aliMEN-
tÍcios ltda. cNPJ: 27.934.956/0001-17; ordENador: JosÉ dilsoN 
MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da 
PMPa.

Protocolo: 736160
coNtrato adMiNistratiVo nº. 134/2021-ccc/PMPa; EXEr-
cÍcio: 2021/2022; oBJEto: o presente contrato tem como objeto a 
aquisição de móveis e aparelhos para equipar os imóveis da PMPa, no 
valor total de r$ 262.160,00 (duzentos e sessenta e dois mil, cento e 
sessenta reais), data da assinatura: 30/11/2021; ViGÊNcia: 30/11/2021 
a 29/11/2022; a dEsPEsa coM EstE tErMo aditiVo ocorrErá: Pro-
grama:1297 – Manutenção da Gestão, ação:26/8338– operacionalização 
das ações administrativas; Natureza de despesa: 4.4.90.52 – Equipamen-
tos e Material Permanente/ 3.3.90.30 Material de consumo; Plano interno: 
4120008338E ou 4120008338c; fonte do recurso: 0101(recursos Pró-
prios); Empresa: NfV coMÉrcio E sErViÇos dE cliMatiZaÇÃo EirEli.; 
cNPJ: 41.401.446/0001-05; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 736157

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo Nº 015/2021. oBJEto: o presente acordo 
tem como objeto “a cooperação mútua entre os Partícipes na execução de 
garantir assistência mais efetiva no tocante à segurança pública, mormen-
te no que respeita à prevenção e à repressão de delitos a ser executado 
no Município de cametá, Estado do Pará”. assiNatUra: 29/11/2021; Vi-
GÊNcia: 29/11/2021 a 29/11/2022 PartEs: PMPa/PrEf. dE caMEtá/Pa. 
Belém/Pa, 29/11/2021. cEl QoPM JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior 
– comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 735529

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 37/cFo/PMPa/sePLad, de 30 de NoVeMBro de 2021 
reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia Militar do Pará (PMPa) e a sEcrEtaria dE Estado dE 
PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), no uso de suas atribuições 
legais e em face da decisão judicial proferida em caráter liminar, tornam 
pública a suspensão da eliminação de candidato, bem como a reintegração 
no certame, na condição “sub judice”, para participar nas demais etapas do 
concurso público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar do Pará – cfo/PMPa/2020, conforme a seguir. 
1 da rEiNtEGraÇÃo dE caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdicE
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo. 
273106789, JEffErsoN raMos silVEira (sub judice, ação ordinária nº 
0811021-54.2021.8.14.0028). 
2 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de novembro 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 oFiciais – cFo/PMPa/2020

editaL Nº 38/cFo/PMPa/sePLad, de 30 de NoVeMBro de 2021 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do eXaMe de aVaLiaÇÃo 

de saÚde
a PolÍcia Militar do Pará (PMPa) e a sEcrEtaria dE Estado dE 
PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), no uso de suas atribuições 
legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter liminar, 
tornam pública a convocação dos candidatos, na condição sub judice, do 
concurso público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar do Pará – cfo/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reLaÇÃo de caNdidatos, Na coNdiÇÃo sUB JUdice, 
coNVocados Para o eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
1.1 ficam convocados para a realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação 
de saúde, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na 
seguinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética.
a) cfo/PMPa (sexo masculino) – código 101: 
BElÉM: 273100638, GErPHEsoN cristiaN do NasciMENto rodriGUEs 
(sub judice, ação ordinária nº 0813742-45.2021.8.14.0006).
MaraBá: 273106789, JEffErsoN raMos silVEira (sub judice, ação 
ordinária nº 0811021-54.2021.8.14.0028).
2 da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde 
2.1 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de saúde, de presença obrigatória e 
de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadEs, no dia 
23 de dezembro de 2021 às 08h30, conforme locais especificados a seguir:
a) em Belém/Pa
iadEs – central Belém
avenida Governador José Malcher, nº 1077 – centro Empresarial acrópole, 
sala 509 (5º andar) – Bairro: Nazaré, Belém – Pará – cEP: 66.055-260.
b) em Marabá/Pa
EMEf silViNo saNtis
folha 33, Quadra 02, lote 02 – Nova Marabá – cEP: 68.507-010.
2.1.1 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá 
o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o 
motivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.2 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de saúde, será realizada por meio de: 
a) avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de 
exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos 
apresentados pelos candidatos; 
b) avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica 
e antropométrica; e 
c) verificação das demais condições elencadas no item 3 do Anexo IV do 
Edital Normativo nº 01-cfo/PMPa/ sEPlad, de 12/11/2021. 
2.3 o candidato convocado deve apresentar obrigatoriamente à Junta de 
inspeção de saúde o resultado de todos os exames complementares e 
laudos especializados relacionados no anexo iV do Edital Normativo nº 
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01- cfo/PMPa/ sEPlad, de 12/11/2020, que deverão ter sido realizados 
nos últimos três meses. 
2.3.1 No dia de realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação de saúde, os 
candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos 
do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os candidatos do sexo feminino. 
2.4 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de saúde será realizada em 
conformidade com as normas em vigor e os ditames da Ética Médica. 
2.5 será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, 
na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, 
estiver ausente ou: 
a) não se encontrar em condições de saúde compatível para admissão no 
cfo/PM; 
b) apresentar uma das causas que implicam em inaptidão relacionadas no 
item 3 do anexo iV do Edital Normativo; e (ou) 
c) deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa. 
2.6 a critério do iadEs, o candidato deverá, às suas expensas, providenciar 
de imediato qualquer outro exame complementar que se torne necessário 
para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo 
ainda, a critério do iadEs, ser convocado para novo exame clínico. 
2.7 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 
2.8 o candidato deverá observar atentamente todas as orientações 
constantes no Edital Normativo, em especial os itens 9 e 13 e o anexo iV, 
sob pena de eliminação do concurso público. 
2.9 o candidato deverá ainda observar os procedimentos contidos no Edital 
nº 01-cfo/PMPa/sEPlad, de 12 de novembro de 2021 e demais editais e 
comunicados regulamentadores da etapa em questão. 
3 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de novembro 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 oFiciais – cFo/PMPa/2020

editaL Nº 39/cFo/PMPa/sePLad, de 30 de NoVeMBro de 2021 
reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia Militar do Pará (PMPa) e a sEcrEtaria dE Estado dE 
PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), no uso de suas atribuições 
legais e em face da decisão judicial proferida em caráter liminar, tornam 
pública a suspensão da eliminação de candidato, bem como a reintegração 
no certame, na condição “sub judice”, para participar nas demais etapas do 
concurso público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais 
Militar do Pará – cfo/PMPa/2020, conforme a seguir. 
1 da rEiNtEGraÇÃo dE caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdicE
1.1 fica reintegrada no certame a candidata na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo. 
273101043, aNdrEa alVEs farias (sub judice, ação ordinária nº 
0804950-03.2021.8.14.0039).
1.2 a candidata mencionada no subitem 1.1 já participou da 4ª Etapa – teste 
de avaliação física, realizada no período de 02/11/2021 a 08/11/2021.
2 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de novembro 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: 736226
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 41/cFP/PMPa/sePLad, de 30 de NoVeMBro de 2021 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do eXaMe de aVaLiaÇÃo 

PsicoLÓGica
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 face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública a convocação dos candidatos, na condição sub 
judice, do concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reLaÇÃo de caNdidatos, Na coNdiÇÃo sUB JUdice, 
coNVocados Para o eXaMe de aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica
1.1 ficam convocados para a realização da 2ª Etapa – Exame de avaliação 
Psicológica, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados 
na seguinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética.
a) 201 – aluno soldado PMPa (sexo masculino): 
saNtarÉM: 272156594, adriaNo dE alMEida MoraEs (sub judice, ação 
ordinária nº 0810228-46.2021.8.14.0051; 272107131, BrENo traVasso 
saraiVa dos saNtos (sub judice, Mandado de segurança nº 0810226-
76.2021.8.14.0051); 
BElÉM: 272104415, GilsoN alBErto dos saNtos ViEira JUNior (sub 
judice, ação ordinária nº 0858025-44.2021.8.14.0301); 272112013, 
KlaUs EliPHas silVEira dE soUZa (sub judice, ação ordinária nº 
0801561-80.2021); 272122802, JosE WilliaM alEXaNdrE carNEiro 
(sub judice, ação ordinária nº 0802991-87.2021.8.14.0009).

2 da 2ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica 
2.1 a 2ª Etapa – Exame de avaliação Psicológica, de presença obrigatória 
e de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadEs, no dia 
11 de dezembro de 2021 às 08h00; conforme locais especificados abaixo:
a) em Belém/Pa
iadEs central Belém
avenida Governador José Malcher, nº 1077 – centro Empresarial acrópole, 
sala 509 (5º andar) – Bairro: Nazaré – Belém – Pará – cEP: 66.055-260.
b) santarém/Pa
instituto Esperança de Ensino superior – iespes – campus i
rua coaracy Nunes, 3315 – caranazal – santarém – Pa – cEP: 68.040-100
3 dos ProcediMeNtos Para a etaPa
3.1 a avaliação psicológica consistirá na aplicação de testes e instrumentos 
psicológicos com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos do candidato 
para o desempenho das atribuições inerentes ao exercícios das funções 
policiais militares, bem como o desempenho do cargo de policial militar 
no posto de praça policial militar do Quadro de Praças Policiais Militares 
da PMPa, sendo que para ser considerado indicado, o candidato deverá 
participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil 
estabelecido para admissão no cfP/PM e posterior ingresso na PMPa, 
conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de 
julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; 
maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e 
da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; 
sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e 
obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e 
persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; 
memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e 
organização de pensamentos.
3.1.1 o detalhamento de cada característica informada no subitem 3.1 
encontra-se no anexo iii do Edital Normativo. 
3.2 será considerado contraindicado para admissão no cfP/PM, o candidato 
que apresentar as seguintes características: 
a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; 
agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; 
dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência 
inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial 
de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e 
persistência diminuídas; 
b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção 
e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e 
iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa 
capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.
3.3 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá 
ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos: 
a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; 
b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; 
c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou 
d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas. 
3.3.1 Nas características de atenção, memória e inteligência, o candidato 
deverá estar dentro ou acima da faixa mediana nos escores, devendo as 
demais características do perfil ser consideradas de acordo com as tabelas 
de percentis dos testes escolhidos pela comissão designada.
3.4 a contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, 
a existência de transtornos mentais, mas indica que o candidato avaliado não 
apresenta o perfil exigido para admissão no CFP/PM.
3.5 o candidato deverá ainda observar os procedimentos contidos no Edital 
nº 01-cfP/PMPa/sEPlad, de 12 de novembro de 2021 e demais editais e 
comunicados regulamentadores da etapa em questão. 
4. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/Pa, 30 de novembro 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 42/cFP/PMPa/sePLad, de 30 de NoVeMBro de 2021 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do eXaMe de aVaLiaÇÃo 

de saÚde
a PolÍcia Militar do Pará (PMPa) e a sEcrEtaria dE Estado dE 
PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), no uso de suas atribuições 
legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter liminar, 
tornam pública a convocação dos candidatos, na condição sub judice, do 
concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reLaÇÃo de caNdidatos, Na coNdiÇÃo sUB JUdice, 
coNVocados Para o eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
1.1 ficam convocados para a realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação 
de saúde, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na 
seguinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética.
a) 201 – aluno soldado PMPa (sexo masculino): 
altaMira: 272116600, cacio alVEs carValHo (sub judice, ação 
ordinária nº 0801887-59.2021.8.14.0074.
BElÉM: 272123170, alEXaNdrE Morais dE carValHo JUNior (sub 
judice, ação ordinária nº 0802066-68.2021.8.14.0049); 272127922, 
BrENo alMEida corrEa (sub judice, ação ordinária nº 0800806-
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