


diário oficial Nº 35.100  59Quinta-feira, 01 DE SETEMBRO DE 2022

projeto/atividade: 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Natu-
reza da despesa: 33.90.36.15 – locação de imóvel 33.90.36.15 - outros 
serviços de Terceiros - Pessoa física=locação de imóvel; Plano interno: 
1050008259c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários). locadora: 
KariNa KocHHaNN fErNaNdES; cPf:225.777.998-37; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 847261
PriMeiro terMo aditiVo a coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 007/2021-eP/PMPa: EXErcÍcio: 2022; TErMo adiTiVo: o pre-
sente Termo Aditivo tem como finalidade realizar a prorrogação da vigência 
do contrato administrativo nº 007/2021-EP/PMPa. Vigência: 03/09/2022 
a 31/12/2022; contratada: faBBrica d’arMi PiETro BErETTa S.P.a, iVa 
nº 01541040174. data da assinatura: 31/08/2022. ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante 
Geral da PMPa.

Protocolo: 847160

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de 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 020/2022 – dl/PMPa – PaE n° 2022/803440, que tem 
por objeto o rEGiSTro dE PrEÇoS, para escolha da proposta mais vanta-
josa, visando futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção in-
dividual (coldres e porta-carregadores), conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;
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, decreto 
Estadual nº 991 de 24 de agosto de 2020, subsidiariamente da lei federal 
nº 8.666/93, bem como a PorTaria Nº 001/2022 - dl/PMPa.
rESolVE
  01 – Homologar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, designada 
através da PorTaria Nº 001/2022 – dl/PMPa, de 28 de julho de 2022, que 
adjudicou a proposta de preço apresentada pela empresa V H a MUNoZ 
EirEli, cNPJ n° 15.407.834/0003 - 55, para o GrUPo ÚNico, nos valores 
unitários especificados a seguir:
 

GrUPo ÚNico

descriÇÃo do oBJeto QUaNtidade reGis-
trada

VaLor UNitÁrio 
reGistrado

coldrE Para PiSTola BErETTa aPX fUll SiZE 7.200 r$ 245,00

PorTa-carrEGador 7.200 r$ 100,00

02 – laVrar a respectiva ata de registro de preços e remeter o processo 
licitatório ao Centro de Compras e Contratos, a fim de que sejam adotadas 
as medidas relativas à contratação da empresa vencedora, condicionada à 
disponibilidade orçamentária e após a devida aprovação da despesa pelo 
Grupo Técnico de ajuste fiscal (GTaf), se couber.
Quartel em Belém - Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 847418

.

.

aPostiLaMeNto
.

seGUNdo aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 018/2019-ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o reajuste de 
valor do contrato administrativo nº 018/2019-ccc/PMPa, celebrado entra 
a PMPa e a Sr. rocHErTEr JÚlio BESSa MarQUES, cujo objeto é a loca-
ção de imóvel para abrigar a sede do 27º Pelotão destacado no município 
de Bajarú/Pa, referente a dispença de licitação nº 008/2014 – dal/PMPa, 
o percentual utilizado para o cálculo foi de 11,35%, média aritmética do 
iGPM,iPc,iPca e iGP, baseado no acumulo dos ultimos 12 meses, alteran-
do o seu valor global de r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para r$ 
26.724,00 (vinte e seis mil setecentos e vinte e quatro reais), anual; alte-
rando o seu valor mensal de r$ 2.000,00 (dois mil reais) para r$ 2.227,00 
(dois mil duzentos e vinte e sete reais) conforme dotação orçamentá-
ria: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação: 26/8270 – realização 
de Policiamento ostensivo.; Natureza da despesa: 33.90.36.15 – outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa física = locação de imóveis; Plano inter-
no: 1050008259c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários);Belém/
Pa, 31 de agosto de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 847276
PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 018/2020-ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o reajuste de 
valor do contrato administrativo nº 018/2020-ccc/PMPa, celebrado en-
tra a PMPa e a Srª. ValdirENE aParEcida fErBraNES, cujo objeto é 
a locação de imóvel para abrigar a sede do 8º Posto Policial destacado 
no município de abel figueiredo/Pa, referente a dispença de licitação 
nº 002/2018 – dal/PMPa, o percentual utilizado para o cálculo foi de 
11,35%, média aritmética do iGPM,iPc,iPca e iGP, baseado no acumulo 
dos ultimos 12 meses, alterando o seu valor global de r$ 25.560,00 (vin-

te e cinco mil quinhentos e sessenta reais), para r$ 28.461,00 (vinte e 
oito mil quatrocentos e sessenta e um reais), anual; alterando o seu valor 
mensal de r$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais) para r$ 2.371,75 
(dois mil trezentos e ssetenta e um reais e setenta e cinco centavos) con-
forme dotação orçamentária: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação: 
26/8259 – realização de Policiamento ostensivo.; Natureza da despe-
sa: 33.90.36.15 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física = locação 
de imóveis; Plano interno: 1050008259c; fonte do recurso: 0101 (re-
cursos ordinários);Belém/Pa, 31 de agosto de 2022;JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 847248

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4751/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-
Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 27 a 30/07/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
Mauro fernando Sarmento de Souza; cPf: 486.824.892-87; Valor: 
r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4752/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 27/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Miguel lago rodrigues; cPf: 
378.573.042-04; Valor: r$ 87,04. SGT PM José roberto da Silva leite; 
cPf: 264.687.272-00 ; Valor: r$ 87,04. SGT PM Elizabeth de Nazare 
Bezerra de Sousa; cPf: 265.693.612-87; Valor: r$ 87,04. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4753/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 19 a 20/07/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Kaizy ferreira carvalho; 
cPf: 009.310.682-31; Valor: r$ 141,11. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4754/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 16/08/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM livan do Nascimento lima; cPf: 
252.012.802-00; Valor: r$ 87,04. cB PM rosilene Barbosa campos; cPf: 
304.099.692-49; Valor: r$ 85,72. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4755/22/di/dF – objetivo: congresso de Excelência Em 
licitações E contratações Públicas; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Goiânia-Go; Período: 23 a 
27/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: TEN cEl PM Nelson alves de Sena; cPf: 658.950.292-72; 
Valor: r$ 2.496,90. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4756/22/di/dF – objetivo: congresso de Excelência Em 
licitações E contratações Públicas; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Goiânia-Go; Período: 23 a 
27/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação, 04 de Pousada 
E 04 indenizações de Transporte; Servidores: TEN cEl PM Marcelo amaro 
da Gama; cPf: 632.689.812-91; Valor: r$ 2.335,12. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4757/22/di/dF – objetivo: Polícia Judiciária Militar; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 28 a 30/08/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
TEN PM felipe diego lopes da Silva; cPf: 011.942.612-99; Valor: 
r$ 423,33. SGT PM Benedito Silva azevedo; cPf: 367.173.472-87; Valor: 
r$ 395,64. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4758/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 19/07/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Miguel lago rodrigues; 
cPf: 378.573.042-04; Valor: r$ 87,04. SGT PM Maria do Socorro 
Vilhena dos Santos; cPf: 212.526.102-20; Valor: r$ 87,04. SGT PM 
Elizabeth de Nazare Bezerra de Sousa; cPf: 265.693.612-87; Valor: 
r$ 87,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4759/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Senador José Porfírio-Pa; Período: 21/07/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM José de arimatéia Pereira; 


