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.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o Secretário de estado de Segurança Pública e defesa Social resolve 
ratificar, nos termos do artigo 26, da lei nº 8.666/93, observadas 
as alterações legais posteriores, a diSPeNSa de licitaÇÃo nº 01/2022 
– fiSP, fundamentada no art. 24, inciso viii, do referido diploma legal, 
tendo por objeto a  prestação de serviços de implantação da infraestrutura 
de radiocomunicação, com fornecimento de cabeamento irradiante (caBo 
coaXial tiPo rGc-213) para atender às necessidades da SeGUP/ditel, 
no valor de r$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.
UalaMe fialHo MacHado - Secretário de estado de Segurança Pública de 
defesa Social - SeGUP/Pa.

Protocolo: 854298
..

diÁria
.

Portaria Nº 1666/2022 –saGa
oBJetivo: À Serviço da SeGUP.
ProceSSo: 2022/1147896
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-Sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
deStiNo(S): BraSÍlia/df
PerÍodo: 12 à 15.09.2022
QUaNtidade de diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de 
pousada
Servidor (eS): 2° teN PM eUvaldo BeZerra raPoZo JÚNior, Mf: 
5938228-1
ordeNador: PaUlo roBerto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 854309
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3051/2022 – 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 complementar 
estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, inciso viii 
e o 127, da lei estadual nº 5.251/1985, considerando o Memorando nº 
070/2022 – P1 de 14 de setembro de 2022 cópia da certidão de óbito, 
matricula nº 065623 01 55 2022 4 00031 153 0012271 15, expedida pelo 
cartório 1º ofício de tabelionato de Notas e de Protestos de títulos de 
ananindeua/Pa, do 2º SGt PM rG 24551 PaUlo reGiNaldo corrÊa 
BatiSta, expedida em 14 de setembro de 2022;(Pae Nº 2022/1186641).
reSolve:
art. 1º eXclUir do serviço ativo da PMPa, o 2º SGt PM rG 24551 PaUlo 
reGiNaldo corrÊa BatiSta, a contar de 01 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, 16 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 853853
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 176/2022 – 
ccc: MaNter o MaJ QoPM rG 33452 rodriGo de araUJo reiS, como 
fiscal do contrato 031/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a TAM 
coMercio de PeÇaS e ServiÇoS de refriGeraÇÃo ltda-ePP; NoMear 
o 3° SGt PM rG 32500 leoNel alveS de MeNdoNÇa, em substituição 
a 2º SGt PM r/r rG 14200 Maria NeUSa doS SaNtoS teleS, como 
fiscal interino; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 16 de 
Setembro de 2022;SaNdro WaGNer de aNdrade do carMo – teN cel 
QoPM rG 27317; Sub diretor de aPoio loGÍStico da PMPa.

Protocolo: 854308
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 178/2022 – 
CCC: NOMEAR o MAJ QOPM RG 12939 MARCIO NEVES SILVA, como fiscal 
do contrato administrativo n.º 045/2022– ccc, celebrado entre a PMPa e 
a empresa Ja&r SolUÇÕeS iNteGradaS ltda-ePP.; cujo objeto destina-
se a ¨aquisição de capacetes motociclístico e equipamento de proteção 
individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para 
atender o 28º BPM na Atividade fim da PMPA¨; Registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.;SaNdro WaGNer de 
aNdrade do carMo – teN cel QoPM rG 27317; Sub diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 854314
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 179/2022 – 
CCC: NOMEAR o MAJ QOPM RG 12939 MARCIO NEVES SILVA, como fiscal 
do contrato administrativo n.º 046/2022– ccc, celebrado entre a PMPa e 
a empresa PoteNZa coNfecÇÕeS e coMÉrcio eM Geral eireli.; cujo 
objeto destina-se a ̈ aquisição de capacetes motociclístico e equipamento de 

proteção individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) 
para atender o 28º BPM na Atividade fim da PMPA¨; Registre-se, publique-
se, cumpra-se; Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.;SaNdro WaGNer de 
aNdrade do carMo – teN cel QoPM rG 27317; Sub diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 854316
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 177/2022 – 
CCC: NOMEAR o MAJ QOPM RG 12939 MARCIO NEVES SILVA, como fiscal 
do contrato administrativo n.º 044/2022– ccc, celebrado entre a PMPa 
e a empresa coMercial BraSil de ePi ltda.; cujo objeto destina-
se a ¨aquisição de capacetes motociclístico e equipamento de proteção 
individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para 
atender o 28º BPM na Atividade fim da PMPA¨; Registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.;SaNdro WaGNer de 
aNdrade do carMo – teN cel QoPM rG 27317; Sub diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 854312
Portaria Nº 050/2022 – 
DPCPM – Nomeação de comissão de fiscalização do Contrato Administrativo 
nº 009/2022-dPcPM. coMiSSÃo NoMeada: teN cel QoPM rG 27251 
MaUro SÉrGio da Silva MartiNS, 1º teN QoPM rG Mário JorGe 
NaSciMeNto MarQUeS e 1º teN QoPM rG 34735 delSoN teiXeira 
ferreira. oBJeto: “aquisição de equipamentos bloqueadorres de gravação 
ambiental”, com recursos oriundos do termo de execução descentralizada 
nº 001/2022, firmado entre a PMPA e o MPPA. Partes: PMPA e INFINITY 
Safe tecNoloGia eM SeGUraNÇa ltda, cNPJ 29.035.444/0001-44. 
Belém/Pa. 16/09/2022. JeaNderSoN da Silva Saraiva – teN cel QoPM 
– diretor de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 854375
Portaria nº 048/2022 - 
dPcPM – MaJ QoPM rG 27316 BrUNo aNtÔNio vivacQUa alMeida, 
em substituição a MaJ QoPM rG 30341 SÂMara Pereira QUeiroZ como 
fiScal do termo de cooperação técnica e operacional com encargos n° 
009/2019, celebrado entre a Polícia Militar do Pará - PMPa e a Secretaria 
de estado de administração Penitenciária – SeaP. Belém/Pa, 13/09/2022. 
cel QoPM JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – comandante-Geral 
da PMPa.

Protocolo: 854109

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 443/22/di/dF, contida no doe nº 34.868 do 
dia 17/02/2022; 
onde lê-Se: Servidor: Sd PM Geraldo Bernardinho dos Santos Silva. leia-
se: Servidor: Sd PM Geraldo Bernardino dos Santos Silva. ordenador: cel 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra.
errata da Portaria Nº 4856/22/di/dF, contida no doe nº 35.108 
do dia 08/09/2022; 
onde Lê-se: Servidor: SGt PM felisbela dos reis carvalho de almeida. Leia-
se: Servidor: SGt PM felisbela dos reis carvalho almeida. ordenador: cel 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra.
errata da Portaria Nº 4910/22/di/dF, contida no doe nº 35.117 
do dia 16/09/2022; 
onde Lê-se: “Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasilia-df”, 
“Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada” e “valor: 
r$1.498,14” . Leia-se: “Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
Paulo-SP”, “Quantidade de diárias: 04 de alimentação, 03 de pousada e 04 
indenizações de transporte” e “valor: r$2.085,43”. ordenador: cel QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra.

Protocolo: 854317

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº 046/2022-ccc/PMPa; 
eXercÍcio: 2022; oBJeto: o presente contrato tem como objeto a 
aquisição de capacetes motociclísticos e equipamentos de proteção 
individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para 
atender o 28º BPM na atividade fim da PMPA, REF. ao Processo nº 
2022/159881, pregão 016/2022-cPl/PMPa, no valor total de r$ 38.400,00 
( trinta e oito mil e quatrocentos reais); data da assinatura: 16/09/2022; 
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023; a deSPeSa coM eSte coNtrato 
ocorrerá: Programa: 1502– Segurança pública; ação: Projeto/atividade 
26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 
3.3.90.30 - Material de consumo; Plano interno: 1050008259c; fonte do 
recurso: 0101(recursos ordinário); empresa: PoteNZa coNfecÇÕeS e 
coMÉrcio eM Geral eireli.; inscrita no cNPJ Nº 17.039.110/0001-60; 
ordeNador: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 854300
coNtrato adMiNistratiVo nº 045/2022-ccc/PMPa; 
eXercÍcio: 2022; oBJeto: o presente contrato tem como objeto a 
aquisição de capacetes motociclísticos e equipamentos de proteção individual 
(joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para atender o 28º 
BPM na atividade fim da PMPA, REF. ao Processo nº 2022/159881, pregão 
016/2022-cPl/PMPa, no valor total de r$ 279.099,60 (duzentos e setenta 
e nove mil, noventa e nove reais e sessenta centavos); data da assinatura: 
16/09/2022; viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023; a deSPeSa coM 
eSte coNtrato ocorrerá: Programa: 1502– Segurança pública; 
ação: Projeto/atividade 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; 
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Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo; Plano interno: 
1050008259c; fonte do recurso: 0101(recursos ordinário); empresa: 
Ja&r – SolUÇÕeS ltda-ePP.; inscrita no cNPJ Nº 06.321.283/0001-50; 
; ordeNador: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 854297
coNtrato adMiNistratiVo nº 044/2022-ccc/PMPa; 
eXercÍcio: 2022; oBJeto: o presente contrato tem como objeto a 
aquisição de capacetes motociclísticos e equipamentos de proteção 
individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para 
atender o 28º BPM na atividade fim da PMPA, REF. ao Processo nº 
2022/159881, pregão 016/2022-cPl/PMPa, no valor total de r$ 51.998,40 
(cinquenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta 
centavos); data da assinatura: 16/09/2022; viGÊNcia: 16/09/2022 a 
15/09/2023; a deSPeSa coM eSte coNtrato ocorrerá: Programa: 
1502– Segurança pública; ação: Projeto/atividade 26/8259 – realização 
de Policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de 
consumo; Plano interno: 1050008259c; fonte do recurso: 0101(recursos 
ordinário); empresa: coMercial BraSil de ePi ltda.; inscrita no 
cNPJ Nº 11.509.243/0001-76; inscrição estadual nº 001544543.00-14; 
ordeNador: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 854293
coNtrato adM Nº 010/2022 – dPcPM. 
oBJeto: aquisição de munições para repor o estoque do almoxarifado 
central para atender as necessidades desta PMPa. valor total: r$ 
352.260,00. data de aSSiNatUra: 14/09/2022. viGÊNcia: 14/09/2022 
a 13/09/2023. dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programa: 1494 - defesa 
da Sociedade e Garantia de direito; ação (Projeto/atividade): 8760 
- Governança e Gestão; Natureza de despesa: 3.3.90.30 – Material de 
consumo; Plano interno: 1000198760c; fonte de recurso: 0301 – 
recursos ordinários. eMPreSa: coMPaNHia BraSileira de cartUcHoS, 
cNPJ 57.494.031/0001-63. ordeNador: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa 
JÚNior – cel QoPM – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 854115
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 030/2022 – 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 Batalhão de Policia Militar, conforme quantidades, especificações e 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 30/09/2022, às 10h00 (horário de Brasília). local: 
www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. edital se encontra 
disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras 
. Belém-Pa, 16 de setembro de 2022. iZaBel criStiNa cardoSo coSta 
MoNteiro – MaJ QoPM rG 35518 - PreGoeira

Protocolo: 854345
aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 30/2022 – dl/PMPa. Órgão: PolÍcia Militar do 
Pará. objeto: é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de 
equipamentos para o 12º Batalhão de Polícia Militar do estado do Pará, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas 
neste instrumento.
data e hora de abertura: 29/09/2022, às 10h00 (horário de Brasília). 
local: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. edital se 
encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras. Belém-Pa, 16 de setembro de 2022. JacQUeliNe da triNdade 
SaNtiaGo - MaJ QoPM rG 35.498 – PreGoeira

Protocolo: 854029
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 001/2022
Processo Pae nº 2022/758101
ParteS: o eStado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Polícia Militar do Pará, cNPJ 05.054.994/0001-42 e a 
empresa PreScoM coMercio e ServiÇoS de coNStrUÇÃo civil ltda, 
cNPJ 05.210.095/0001 - 91.
oBJeto: contratação de empresa de engenharia especializada, instalação 
de 1 (uma) subestação trifásico de 150 kva, 13,8kv-127v/220v, 60Hz, 
para o complexo operacional da PMPa.
da fUNdaMeNtaÇÃo leGal e JUStificativa de diSPeNSa de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, iv da lei 
nº 8.666/93, considerando o caráter emergencial da referida contratação, 
corroborado pelo Parecer Jurídico nº 054/2021/coNJUr/PMPa.
valor: r$ 63.357,67 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta e sete centavos).
recUrSoS orÇaMeNtárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; 
ação (projeto/atividade): 8839 – realização de Missões especiais de 
alta complexidade; Natureza da despesa: 44.90.39 - outros serviços 
de terceiros - pessoa jurídica; Pi:1050008839e; fonte do recurso: 0101 
(recurso ordinário).
ordeNador reSPoNSável: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior
 foro: Belém – Pa.
 data: 16 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 854347

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Comandante-Geral da PMPA, resolve ratificar o Termo de Dispensa de 
licitação nº 001/2022 – dl/PMPa, Processo Pae nº 2022/758101, para 
contratação de empresa de engenharia especializada, instalação de 1 
(uma) subestação trifásico de 150 kva, 13,8kv-127v/220v, 60Hz, para o 
complexo operacional da PMPa.
valor: r$ 63.357,67 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta e sete centavos).
Belém – Pa, 16 de setembro de 2022
JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 854357

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4931/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: oriximiná-Pa; Período: 06 
a 13/06/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousa-
da; Servidores: cB PM Johnny da Silva Gualberto; cPf: 743.131.692-53; 
valor: r$1.772,40. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN aUGUSto BoU-
lHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4932/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 08 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidores: SGt PM Jonhy cleber ribeiro de lima; cPf: 480.244.812-00 ; 
valor: r$1.978,20. cB PM Maurício corrêa dos Santos; cPf: 770.380.372-
34; valor: r$1.899,00. cB PM antonio Severo de Sousa filho; cPf: 
886.097.822-04; Valor: R$1.899,00. SD PM Ândrio Bonfim Ferreira; CPF: 
020.622.012-06; valor: r$1.899,00. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 854370
Portaria Nº4923/22/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Salvaterra-Pa; destino: Santo antônio do tauá-
Pa; Período: 14 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção e 02 de pousada; Servidores: cel PM Josimar leão Queiroz; cPf: 
440.367.362-72; valor: r$395,64. SGt PM douglas oliveira da Silva; cPf: 
452.119.812-00; valor: r$261,12. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4924/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fU NdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: afuá-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 06 a 
08/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Jeogenys Salazar de almeida; cPf: 782.275.342-87; 
valor: r$633,04. Sd PM Brenno Jorge fonseca Garcia; cPf: 964.325.602-
25; valor: r$506,40. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN aUGUSto BoU-
lHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4925/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Paulo-SP; Período: 21 a 
23/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação, 02 de pousada e 
03 indenizações de transporte; Servidores: cel PM Sérgio ricardo Neves 
de almeida; cPf: 283.458.862-72; valor: r$1.501,65. ordeNador: cel 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4926/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Paulo-SP; Período: 15 a 
17/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação, 02 de pousada 
e 03 indenizações de transporte; Servidores: cel PM Ubirajara Magela 
de Sousa falcão; cPf: 430.803.752-20; valor: r$1.501,65. ordeNador: 
cel QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4927/22/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: dom eliseu-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 12 a 19/09/2022; 
Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: MaJ PM 
ibsen loureiro de lima; cPf: 714.342.162-68; valor: r$2.215,64. ordeNa-
dor: cel QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4928/22/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 09 a 
19/09/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousa-
da; Servidores: teN cel PM daniel carvalho Neves; cPf: 424.797.462-
91; valor: r$3.165,20. cB PM Marcelle lorena figueira Noronha; cPf: 
016.809.952-78; valor: r$2.532,00. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.


