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qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM ailSoN Mo-
raiS ModESto (PaE Nº 2022/177233);
rESolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM  ailSoN 
MoraiS ModESto (cPf Nº 028.046.263-85), pertencente ao Polo altamira/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM ailSoN MoraiS ModESto, da folha de pa-
gamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNtE GEral da PMPa
Portaria Nº 0557/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da PolÍcia Militar do EStado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iv, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o Memorando nº 005/2022/cfP 2022 – PMPa, de 10 de 
fevereiro de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP PM 
JoSÉ WilliaM BENa doS SaNtoS; considerando a Portaria nº 085/2022 
– dGEc, publicada no Boletim Geral nº 030, de 11 de fevereiro de 2022, a 
qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM JoSÉ WilliaM 
doS SaNtoS (PaE Nº 2022/171190);
rESolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM JoSÉ WilliaM 
doS SaNtoS (cPf Nº 058.155.383-20), pertencente ao Polo rodon/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JoSÉ WilliaM doS SaNtoS, da folha de pa-
gamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNtE GEral da PMPa
Portaria Nº 0558/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da PolÍcia Militar do EStado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iv, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o Memorando nº 005/2022/cfP 2022 – PMPa, de 10 de feve-
reiro de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP PM HUDSON 
doS SaNtoS liMa; considerando a Portaria nº 086/2022 – dGEc, publi-
cada no Boletim Geral nº 030, de 11 de fevereiro de 2022, a qual dESli-
GoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM HUdSoN doS SaNtoS 
liMa (PaE Nº 2022/171190);
rESolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM HUdSoN 
doS SaNtoS liMa (cPf Nº 051.211.513-30), pertencente ao Polo rodon/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM HUdSoN doS SaNtoS liMa, da folha de pa-
gamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNtE GEral da PMPa
Portaria Nº 0559/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da PolÍcia Militar do EStado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iv, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o Memorando nº 005/2022/cfP 2022 – PMPa, de 10 de feve-
reiro de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP PM WAGNER 
GoMES valES; considerando a Portaria nº 086/2022 – dGEc, publicada 
no Boletim Geral nº 030, de 11 de fevereiro de 2022, a qual dESliGoU a 
PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM WaGNEr GoMES valES 
(PaE Nº 2022/171190);
rESolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM WaGNEr 
GoMES valES (cPf Nº 042.844.513-67), pertencente ao Polo rodon/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM WaGNEr GoMES valES, da folha de paga-
mento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 16 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNtE GEral da PMPa

Protocolo: 762223
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 56/cFo/PMPa/sePLad, de 16 de FeVereiro de 2022 

resULtado deFiNitiVo e HoMoLoGaÇÃo do coNcUrso
Para caNdidatos 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 face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam público o rESUltado fiNal E HoMoloGaÇÃo do concur-
so público destinado à admissão ao curso de formação de Polícia Militar 
do Pará – cfo/PMPa/2020, para os candidatos na condição sub judice, 
conforme a seguir: 

1.do resULtado FiNaL
1.1 Relação final dos candidatos, na condição sub judice, com deci-
sões judiciais para prosseguir no concurso público destinado à admis-
são ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/
PMPa/2020, na seguinte ordem: número de inscrição, nome completo 
do candidato e nota final no certame. 
1.1.1 cfo/PMPa (sexo masculino) – código 101: 
273100638, GErPHESoN criStiaN do NaSciMENto rodriGUES, 73.37, 
(sub judice, ação ordinária nº 0813742-45.2021.8.14.0006); 273106789, 
JEffErSoN raMoS SilvEira, 68.50, (sub judice, ação ordinária nº 
0811021-54.2021.8.14.0028); 273102325, PaUlo dE JESUS PiNHEiro, 
72.70, (sub judice, ação ordinária nº 0803529-84.2021.8.14.0133).
1.1.2 cfo/PMPa (sexo feminino) – código 102:
273101854, KarllEN cHriStHiaNNE Silva rocHa, 74.47, (sub judice, 
ação ordinária nº 0815304-89.2021.8.14.0006).
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 de fevereiro de 2022. 
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará 
HaNa GHaSSaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 762228

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 271/2018-daL/PMPa; EXErcÍcio: 2022; oBJEto: o presente ter-
mo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato admi-
nistrativo nº 271/2018-dal/PMPa, permanecendo o sue valor global em r$ 
11.954.748,00 (onze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil sete-
centos e quarenta e oito reais). data da assinatura: 06/02/2022. vigência: 
08/02/2022 a 07/02/2023; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da 
seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação: 26/8259 – 
realização de Policiamento ostensivo;Natureza da despesa:3.3.90.33.03– 
locação de Meios de transporte; Plano interno:1050008259c; fonte do 
recurso: 0101 (recursos ordinários); Empresa: NacioNal SErviÇoS dE 
locaÇÕES ltda – ME; cNPJ nº 07.643.016/0001-61; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM 
rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 761961
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 007/2021-PMPa; 
EXErcÍcio: 2021/2022; oBJEto: o presente termo aditivo tem como ob-
jeto a ProrroGaÇÃo do prazo de vigência contratual da 25ª companhia 
Independente da PMPA no municipio de ELDORADO DOS CARAJAS/PA, fica 
acrescido em 120 (cento e vinte dias) ao prazo de vigência contratual a 
parti da data do encerramento do contrato, Que é 08/02/2022; Empresa: 
coNStrUtora ENErGEo ltda; cNPJ: 11.649.335/0001-51, inscrição Es-
tadual nº 15.301.013-4, tv segunda Queluz, nº 144, canudos, Belem/Pa. 
cEP nº 66070-500; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 762123

.

.

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 nº 056/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/646133, que tem por 
objeto “aquisição de ferraduras e cravos para ferrageamento dos equinos 
pertencentes à 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, subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93, bem 
como a Portaria Nº 004/2021-cPl/PMPa.
rESolvE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPa, designado 
através da Portaria Nº 004/2021 – cPl/PMPa, de 13 de setembro de 
2021, que adjudicou as propostas de preços apresentadas pela empresa:

iteM oBjeto VaLor raZÃo sociaL/cNPj

01 fErradUra P/ coUdElaria, Nº 1 r$ 9.377,28

vetmax Produtos agropecuários 
Eireli EPP

cNPJ 09.049.833/0001-11

02 cravo EM aco dE BaiXo carBoNo r$ 17.500,00

03 fErradUra P/ coUdElaria, Nº 3 r$ 14.238,72

04 fErradUra P/ coUdElaria, Nº 4 r$ 33.679,36

05 fErradUra P/ coUdElaria, Nº 5 r$ 37.977,60

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, 15 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 761969
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