




























34  diário oficial Nº 35.138 Segunda-feira, 03 DE OUTUBRO DE 2022

diÁria
.

0Portaria Nº 176/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: Necessi-
dade de deslocar uma equipe para levar fardamentos, equipamentos e 
kit fraldas, além de ministrar palestras aos policiais da tropa do 44º BTl/
SaliNÓPoliS, nos dias 29 a 30 de setembro 2022. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: Salinópolis, 02 diárias de 
alimentação e 01 diária de pousada na categoria “B”; Servidores: caP ro-
Naldo MoNTEiro dE liMa; cPf: 124.398.862-20, no Valor: r$ 435,21; 
SGT NilSoN cardoSo BaHia; cPf: 379.851.322-87, no Valor r$ 395,64; 
SGT SilVio Maia BaTiSTa; cPf: 380.601.162-15, no Valor r$ 395,64; 
alaN BaHia lEiTa; cPf: 751.319.512-91, no Valor r$ 395,64; cB SaN-
dra dE JESUS SaNToS PiNTo; cPf: 736.133.802-00, no Valor r$ 379,80 
. ordENador em exercício: Márcio cUNHa GoMES; PraZo Para PrES-
TaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 859934
0Portaria Nº 175/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: Necessi-
dade de deslocar uma equipe para levar fardamentos, equipamentos e 
kit fraldas, além de ministrar palestras aos policiais da tropa do 44º BTl/
SaliNÓPoliS, nos dias 29 de setembro a 01 de outubro de  2022. fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: Salinópolis, 
02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada na categoria “B”; Ser-
vidores: raUl ZÊNio GENTil SilVa cPf: 368.094.382-00, no Valor: r$ 
791,30. ordENador em exercício: Márcio cUNHa GoMES; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 859922

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo de vigência ao contrato administrativo 
n° 001/2022 - FUNsaU

objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE liMPEZa, coNSErVaÇÃo E HiGiENiZaÇÃo
Vigência: 07/09/2022 a 06/11/2022
recursos orçamentários: fonte: 0150 (recurso Próprio), 0350 (recurso Próprio 
– Superávit), Programa de Trabalho: 06.303.1502.8277.0000, Pi: 1050008277c, 
Natureza de despesa: 339039 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
Valor total: r$ 82.124,50 (oitenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais 
e cinquenta centavos).
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: ToP clEaN liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS - cEl QoPM r/r rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 859911

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N°: 021/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação do serviço de 
administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente
redutor líquido automotivo (arla 32), em rede de postos credenciados em 
todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos inte-
grantes da frota do cBMPa, com utilização de cartão magnético.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 024/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 009/2022 – SEPlad e Processo administrativo N° 2022/241218.
data da assinatura: 01/10/2022
Vigência: 01/10/2022 até 01/10/2023
Unidade Gestora: 310101
Fonte de Recurso: 0101002169 – Fonte especifica do tesouro ordinário.
funcional Programática: 06.122.1297.4668 – abastecimento de Unidades 
Móveis do Estado.
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 4120004668c
Valor Global: r$ 7.282.408,80 (sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 
quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).
contratada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
cNPJ: 03.506.307/0001-57
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 855852

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 009/sUPriMeNto de FUNdo/cedec 
de 30 de seteMBro de 2022.

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022, resolve:
art. 1º – conceder Suprimento de fundo ao SGT QBM iSaÍaS dE SoUZa 
coSTa, Mf 5037379/1, do QcG/cEdEc.
art. 2º – o valor do Suprimento de fundo corresponde a r$ 560,00 (QUiNHEN-
TOS E SESSENTA REAIS), correrá a conta do Estado com a seguinte classificação:
funcional Programática: 06.182.1502.8827.
Elemento de despesa: 339039 – SErViÇo PESSoa JUrÍdica.
Valor: r$ 560,00 (QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS).
fonte: 0101000000
art. 3º – o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação e prestação de contas, a contar da data do recebimento do recurso.
ordenador de despesas:
Jayme de aviz Benjó– cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 859846

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 247 diÁria/cedec de 29 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: TcEl QoBM cElSo doS SaNToS Pi-
QUET JUNior, SGT QBM aUGUSTo rilEr dE aMoriM carValHo e cB 
QBM THiaGo ViEira carValHo, 05 (cinco) diárias de alimentação e 
03 (três) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
1.967,62 (UM Mil, NoVEcENToS E SESSENTa E SETE rEaiS E SESSENTa 
E doiS cENTaVoS), por terem se deslocado de Santarém-Pa para o mu-
nicípio de Prainha-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com 
diárias do grupo B, no período de 21 a 24 de setembro de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 859867

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

errata Nº 001/2022-dGPc/Pa/da
Portaria Nº 077/2022- dGPc/Pa/da, de 18/05/2022,
Publicada no d.o.e. nº 35.036, de 06/07/2022.
onde se lê: contrato nº 65/2021-Pc-Pa;
Leia-se: contrato nº 65/2020-Pc-Pa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 859697

.

.

errata
.

Belém-Pa, 29 de setembro de 2022.
errata da Portaria Nº 483/2020-GaB/correGePoL de 01/12/2020.
o dr. raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior, corregedor Geral da Polícia 
civil, no uso de suas atribuições legais e etc.
oNde se LÊ: revólver
Leia-se: Pistola
À divisão de disciplina e a diretoria de administração para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 859919

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo Processo Nº. 2022/582403 
PreGÃo Nº. 028/2022

a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo 
com os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Wal-
TEr rESENdE dE alMEida, na Portaria nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 
de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
 

              
               Avenida Júlio César, nº 3000 – Marambaia, CEP: 66.615-055, Belém-PA 
               Fone: (91) 98899-6319 
               E-mail: contratoscbmpa@gmail.com 

  

 
PORTARIA Nº 039/IN/CONTRATO, DE 22 DE AGOSTO 2022  

 
 
O COMANDANTE-GERAL DO CBMPA E COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, no uso 

das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da Lei 5.731, de 15 de dezembro de 1992; 
 
Considerando a portaria nº 213, de 28 de dezembro de 2018, que institui o Grupo Técnico de 

Gestão de Compras; 
 
Considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/241218 - CBMPA, resolve: 
 

Art. 1º Designar o MAJ QOBM WILLAMES FLORENTINO DE ANDRADE, MF: 54185304-1, como Fiscal 
do Contrato nº 021/2022, celebrado com a Empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ:  
03.506.307/0001-57, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação do serviços 
de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de 
combustíveis, com utilização de cartão magnético, para acompanhar e fiscalizar sua execução em 
obediência ao art. 67 da Lei nº 8.666/93 e o art. 6º do Decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 
2013. 
 
Art. 2º Designar o MAJ QOBM LENILSON DA COSTA SILVA, MF: 57174210/1, como Fiscal Suplente 
do referido Contrato, que assumirá todas as atribuições do Fiscal Titular nos seus impedimentos e 
afastamentos, gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme art. 66 e 71 
da Lei Estadual nº 5.251/1985 e art. 70-A, 70-B, 70-C da Lei Ordinária nº 8.974/2020, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Estado do Pará e regulamento do CBMPA. 
 
Art. 3º O Fiscal do Contrato será o responsável por sua perfeita execução, cabendo-lhe atestar o 
recebimento dos serviços prestados mediante termo de recebimento circunstanciado, conforme 
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 
 
Art. 4º Determinar ao Fiscal do contrato que informe a Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA, 
dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qualquer afastamento que o impossibilite em dar 
continuidade nos trabalhos inerentes à fiscalização do contrato. 
 
Art. 5º Determinar ao Fiscal que remeta até o 5º (quinto) dia útil de cada bimestre, relatório de 
acompanhamento do Instrumento Contratual à Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA.   
 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do 
Instrumento Contratual ou de seus termos aditivos, quando houver. 
 
 
 
 

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA - CEL QOBM 
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil. 

HAYMAN APOLO 
GOMES DE 
SOUZA:26470772234

Assinado de forma digital por 
HAYMAN APOLO GOMES DE 
SOUZA:26470772234



diário oficial Nº 35.086   59Terça-feira, 23 DE AGOSTO DE 2022

7 JosiaNE alENcar costEira 612.777.892-15 r$ 1.212,00
8 laZaro do carMo braga 302.864.252-20 r$ 1.212,00
9 lEoNardo MENdEs viaNa NasciMENto 797.361.062-68 r$ 1.212,00
10 liliaN do socorro dE soUsa alvEs 029.628.862-48 r$ 1.212,00
11 MaNoEl Maria braga 124.399.832-68 r$ 1.212,00
12 ZEZico costa trUvÃo 103.628.512-04 r$ 1.212,00

valor total r$ 14.544,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ bENJÓ – cEl QobM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 842615

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 039/IN/CONTRATO, DE 22 DE AGOSTO 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/241218
Contrato n°: 021/2022
fiscal do contrato: MaJ QobM WillaMEs florENtiNo dE aNdradE, Mf: 
54185304-1.
fiscal suplente do contrato: MaJ QobM lENilsoN da costa silva, Mf: 
57174210/1.
objeto: a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 
de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 32), 
em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos 
automotores e equipamentos integrantes da frota da administração Pública 
do Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de cartão magnético.
valor: r$ 7.282.408,80 (sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil, qua-
trocentos e oito reais e oitenta centavos).
vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: ticKEt solUÇÕEs Hdfgt s/a
cNPJ: 03.506.307/0001-57
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843131

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Exercício: 2022
data da assinatura: 22/08/2022
objeto: Este termo aditivo tem como objeto a prorrogação de vigência por 
mais 12 (doze) meses ao contrato n° 085/2021.
dotação orçamentária:
Unidade gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – fEboM
funcional Programática: 06.122.1297.8409 – operacionalização das ações
administrativas.
Elemento de despesa: 339039 – serviço de terceiros - pessoa jurídica.
Plano interno: 4120008409c
valor: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Previsão de dotação orçamentária (loa-2023):
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 01500000001 – tesouro.
funcional Programática: 06.182.1502.8825 - operações de combate a in-
cêndios, busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar.
Elemento de despesa: 339039 – serviço de terceiros - pessoa jurídica.
Plano interno: 1050008825c
valor: r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
valor total dotação orçamentária: r$ 900.000,00 (novecentos mil reais).
vigência: 24/08/2022 atÉ 23/08/2023
contratada: PriME coNsUltoria E assEssoria EMPrEsarial ltda
cNPJ: 05.340.639/0001-30.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 842907

AVISO DE LICITAÇÃO
.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
Pregão Eletrônico nº 06/2022, modo de disputa abErto/fEcHado, tipo 
MENor PrEÇo Por itEM, com valor máximo aceitável de r$ 62,81.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na EXPloraÇÃo dE 
sErviÇos dE rEstaUraNtE, coM forNEciMENto dE cafÉ da MaNHÃ 
E rEfEiÇÕEs No sistEMa dE PrEÇo Por QUilo E Prato coMErcial 
MEdiaNtE coNcEssÃo dE Uso dE árEa PrÓPria No QUartEl do co-
MaNdo gEral do corPo dE boMbEiros Militar do Pará.
Pregoeiro titular: caP QobM clEbsoN lUiZ costa da silva.
Pregoeiro suplente: caP QobM isis KElMa figUEirEdo dE araÚJo.
data de abertura: 05/09/2022, às 09h30 (horário de brasília).
Entrega do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.
br e www.bombeiros.pa.gov.br.
belém-Pará, 22 de agosto de 2022.
HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa – cEl QobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 842728

DIÁRIA
EXTRATO DA PORTARIA Nº 309/DIÁRIA/DF 

DE 28 DE JUNHO DE 2022
conceder aos militares:stEN bM dival PoNtEs dE soUZa 5539102/ 2, 
cb bM tHiago glYstoN da silva crisPiM 57218514/ 1, sd bM claU-
cio da silva fErrEira 5932409/ 1, 17 (dEZEssEtE) diárias de alimen-
tação e 16 (dEZEssEis) diárias de pousada para cada, perfazendo um 

valor total de r$ 12.707,64 (doZE Mil E sEtEcENtos E sEtE rEais E 
sEssENta E QUatro cENtavos), para seguirem viagem de belém para 
santarém - Pa e itaituba - Pa, no período de 07 a 23 de Junho de 2022, a 
serviço da dal do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 310/DIÁRIA/DF 
DE 28 DE JUNHO DE 2022

conceder aos militares:sgt bM lEaNdro aUgUsto EstEvEs dE soU-
Za 57173607/ 1, cb bM WElliNgtoN EvaNgElista fErrEira 57217773/ 
1, sd bM WENdEll alvEs dE soUsa 5932512/ 1, 14 (QUatorZE) diárias 
de alimentação e 13 (trEZE) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 10.397,16 (dEZ Mil E trEZENtos E NovENta E 
sEtE rEais E dEZEssEis cENtavos), para seguirem viagem de be-
lém para santa izabel - Pa, vigia - Pa, capanema - Pa, bragança - Pa 
e salinópolis - Pa, no período de 13 a 26 de Junho de 2022, a serviço 
da dal do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 355/DIÁRIA/DF 
DE 21 DE JULHO DE 2022

conceder aos militares:tcEl QobM Pablo crUZ dE olivEira, Mf: 
5833523; tEN bM aNa bEatriZ MalHEiros PiQUEt, Mf: 5932601; sgt 
bM fabio MagalHaEs dE dEUs, Mf: 54185062, sgt bM saNdro goN-
calvEs do NasciMENto, Mf: 57173906 E cb bM gEdErsoN da sil-
va ribEiro 57218283, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 03 (trÊs) di-
árias de pousada para cada, conforme planilha anexo, perfazendo um valor 
total de r$ 5.517,84 (ciNco Mil E QUiNHENtos E dEZEssEtE rEais E 
oitENta E QUatro cENtavos), para seguirem viagem de belém para sa-
linopolis - Pa, capanema - Pa e bragança - Pa, no período de 06 a 10 de 
Junho de 2022, a serviço da dst do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 400/DIÁRIA/DF 
DE 11 DE AGOSTO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM EZEQUiEl fErrEira dE brito , Mf: 
57173719, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUatro) diárias de 
pousada, perfazendo um valor total de r$ 1.186,92 (UM Mil, cENto E oi-
tENta E sEis rEais E NovENta E dois cENtavos), para seguir viagem 
de itaituba - Pa para belém - Pa, no período de 16 a 20 de abril de 2022, 
a serviço do 7º gbM do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 842134
EXTRATO DA PORTARIA Nº 87/DIÁRIA/DF 

DE 04 DE MARÇO DE 2022
conceder aos militares: sgt bM gilvaNdo PErEira MiraNda Mf: 
5621011, cb bM NEliNHo MoNtEiro dE araÚJo Mf: 57189284, sd 
bM rocK WilliaM dias MiraNda Mf: 5932488 e ao sd bM PEdro Wi-
lHaMis sEabra abrEU Mf: 5932278, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 511,68 (QUiNHENtos E oNZE 
rEais E sEssENta E oito cENtavos), para seguirem viagem de be-
lém para são Miguel do guamá - Pa, no dia 12 de dezembro de 2021, a 
serviço do 1°gMaf do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 94/DIÁRIA/DF 
DE 07 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM gEZiEl rEis da silva Mf: 57173932, 
sgt bM JUNior goMEs farias Mf: 57173411, sgt bM lUcival brUNo 
aNdradE dE MElo Mf: 57173413, sd bM daNilo WilKEr da gaMa liMa 
Mf: 5932486, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 522,24 (QUiNHENtos E viNtE E dois rEais E viNtE 
E QUatro cENtavos), para seguirem viagem de salvaterra para soure - 
Pa, no dia 20 de Janeiro de 2022, a serviço do 18° gbM do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 95/DIÁRIA/DF 
DE 08 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM aNdrE brito frEitas Mf: 5430160, sgt 
bM JUNior goMEs farias Mf: 57173411, cb bM rafaEl Elias figUEi-
rEdo MorEira Mf: 57189168, 06 (sEis) diárias de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 2.342,16 ( dois Mil E trEZENtos 
E QUarENta E dois rEais E dEZEssEis cENtavos), para seguirem via-
gem de salvaterra para soure - Pa, no período que se inicia dia 06 a 20 de 
fevereiro de 2022, a serviço do 18° gbM do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 96/DIÁRIA/DF 
DE 08 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: stEN bM EliENai soarEs PErEira Mf: 5607787, 
sgt bM HElio rUY dos saNtos costa Mf: 5398665, cb bM JUlio cE-
sar da silva liMa Mf: 57190073, cb bM rENaN rEis dE soUZa Mf: 
5932411, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um va-
lor total de r$ 516,96 (QUiNHENtos E dEZEssEis rEais E NovENta E 
sEis cENtavos), para seguir viagem de Paragominas para Ulianópolis - 
Pa, no dia 16 de Junho de 2021, a serviço do 1°gPa do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 97/DIÁRIA/DF 
DE 08 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM silas soUZa fErrEira Mf: 54185266, 
cb bM JoNatas rUfiNo do NasciMENto Mf: 57190067, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dU-
ZENtos E ciNQUENta E oito rEais E QUarENta E oito cENtavos), 


