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dESTiNo(S): SaNTa iZaBEl/Pa
PErÍodo: 14.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): 3° SGT BM MaUro aNdrÉ doS SaNToS fUrTado, Mf: 
57173859-1
3° SGT PM lidiaNE NUNES TENÓrio, Mf: 54193073
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): Walaf foNTENElES riBEiro, Mf: 5941583-2
Mário raSSi coNcEiÇÃo aMoraS, Mf: 321993720
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1767/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1248643
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 27 à 29.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): iVaNildo PErEira doS SaNToS, Mf: 700657
NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
doMiNGoS GoNZaGa coSTa, Mf: 5856590-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1768/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1230501
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 26.09 à 02.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM lUciValdo da SilVa GoMES JUNior, Mf: 5211263
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 860101

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº 2022/31 data: 30/09/2022
oriGEM: fiSP dESTiNo: PcPa
descrição: aquisição de 240 (duzentos e quarenta) unidades de Material 
Permanente do tipo ScaNNEr dE MESa, color, 200/300 dPi, rES 100-
600dPi, que originou o contrato de Nº 12/2022 e Processo Nº 2022/274640.
rP: 68804 a 69043.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dirETora E ordENadora do fiSP/SEGUP
WalTEr rESENdE dE alMEida - dElEGado GEral da Policia ciVil do Pará

Protocolo: 860075
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3217/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula nº 066050 01 55 2022 4 00015 274 0008581 18, 
expedida pelo cartório Givaldo araujo – Belém/Pa, do al cfP PM rG 44621 
WilliaM doUGlaS loPES diaS, expedida em 29 de setembro de 2022;
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o al cfP PM rG 44621 WilliaM 
doUGlaS loPES diaS, a contar de 21 de setembro de 2022, em virtude 
do seu falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 30 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 859647

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
130/2021-ccc/PMPa; eXercÍcio: 2022; terMo aditiVo: o pre-
sente Termo aditivo tem como objeto o acrÉSciMo de 25% perfazendo 
um total de r$ 110.266,20 (cento e dez mil, duzentos e sessenta e seis 
reais e vinte centavos), o que equivale a 10 unidades de frigobar e 43 
unidades de ar condicionado de 12 mil btus. alterando o valor global de r$ 
441.064,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, sessenta e quatro reais) 
para r$ 551.330,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, e trinta e quatro 
reais e trinta e dois centavos), para suprir a necessidade de aquisição da 
corporação, o valor do termo aditivo será de r$ 110.266,20 (cento e dez 
mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), equivalente ao 
percentual de 25%; data da assinatura: 30/09/2022; Vigência: Permane-

cerá a firmada em contrato; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da 
seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção de gestão; ação: 8338– 
operalizações das ações administrativas; Natureza da despesa: 44.90.52 
– Equipamento e material permanente; Plano interno: 4120008338E; 
fonte do recurso: 0101 (recurso próprio); Empresa: JEB coMÉrcio dE 
ElETroNicoS EirEli; cNPJ nº 33.486.276/0001- 80; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante 
Geral da PMPa.

Protocolo: 859703

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de editaL
Pregão eletrônico nº 031/2022 – dL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
equipamentos (Notebook, drone e rastreador via satélite) para o 12º Ba-
talhão de Policia Militar, conforme quantidades, especificações e exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 13/10/2022, às 10h00 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras . Belém-Pa, 16 de setembro de 2022. iZaBEl criSTiNa cardo-
So coSTa MoNTEiro – MaJ QoPM rG 35518 - PrEGoEira

Protocolo: 859872
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diÁria
.

Portaria Nº5427/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: To-
mé-açu-Pa; Período: 30/09/2022 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Janpierry ramalho 
Soares; cPf: 089.544.694-42; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5428/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Santa 
cruz do arari-Pa; Período: 30/09/2022 a 03/10/2022; Quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Patricia an-
dreia Santos oliveira; cPf: 791.382.092-68; Valor: r$923,16. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5429/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; destino: Se-
nador José Porfírio-Pa; Período: 30/09/2022 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM luis 
arthur da Silva Pereira; cPf: 632.231.042-91; Valor: r$791,28. SGT PM 
daniel augusto da Silva E Silva; cPf: 006.405.002-50; Valor: r$791,28. 
SGT PM adeilsom de Paula Pinto; cPf: 636.366.382-20; Valor: r$791,28. 
cB PM Wagner fagundes dos Santos; cPf: 004.678.002-51; Valor: 
r$759,60. Sd PM rommel José Paurá de carvalho; cPf: 014.320.342-86; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5430/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Tra-
cuateua-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Kennedy Borges alcânta-
ra; cPf: 002.990.972-42; Valor: r$759,60. cB PM Hygo de lima Pantoja; 
cPf: 021.073.382-99; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5431/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Tra-
cuateua-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM carlos ivan ro-
drigues da Silva; cPf: 330.551.652-68; Valor: r$791,28. SGT PM diogo 
figueiredo amorim; cPf: 889.739.562-72; Valor: r$791,28. cB PM Eliza-
beth cristina aviz Pinto; cPf: 864.446.702-68; Valor: r$759,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5432/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Maracanã-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Emerson Patrick oliveira 
araujo; cPf: 013.889.172-97; Valor: r$514,32. Sd PM felipe Teixeira da 
Paixão; cPf: 026.382.242-78; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5433/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: acará-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimenta-
ção e 03 de pousada; Servidores: SGT PM flávio antonio Santos Gomes; 
cPf: 355.977.552-34; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.


