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coNSidEraNdo: os termos dos incisos iX e X do artigo 8º, da lei com-
plementar nº 022, de 15 de março de 1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do 
Estado do Pará) e suas respectivas alterações, no que concerne à gestão 
dos recursos humanos e à expedição de atos normativos necessários à ad-
ministração desta instituição, bem como a proposição de quaisquer outras 
providências visando tal fim;
coNSidEraNdo: os princípios constitucionais da administração Pública, 
previstos no artigo 37 da constituição federal e no artigo 20 da constitui-
ção Estadual, em especial o Princípio da Eficiência;
coNSidEraNdo: a intrínseca necessidade da administração Pública man-
ter controle atualizado do Inventário de Estoque e de Bens Móveis Perma-
nentes;
coNSidEraNdo : o decreto Estadual nº 2.002, de 19 de novembro de 
2021, o qual estabelece as normas e os procedimentos a serem adota-
dos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e 
Indireta, para encerramento anual da execução orçamentária, financeira, 
contábil e patrimonial do exercício financeiro de 2021.
RESOLVE: Criar Comissão de Inventário Anual de Estoque de Bens Móveis 
Permanentes e almoxarifado;
dESiGNar os servidores MaÍra criSTiNa BarroS dE aZEVEdo, ma-
trícula nº 54185815 – Presidente e NILTON SILVA COSTA, matrícula nº 
5946538 -Membro para que componham a comissão de inventário anual 
de Estoque de Bens Móveis Permanentes e Almoxarifado.
dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas providên-
cias ao fiel cumprimento do presente Ato.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil
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a delegada-Geral adjunta da Polícia civil, no uso de suas atribuições, con-
feridas pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94;
coNSidEraNdo os termos do artigo 8º-a da lei complementar nº 022/94, 
e suas respectivas alterações, no que concerne a gestão de recursos hu-
manos e a expedição de atos normativos necessários à administração da 
instituição, bem como a proposição de quaisquer outras providências vi-
sando tal fim;
coNSidEraNdo o Edital do concurso c-206, o qual dispõe sobre o con-
curso público para provimento de cargos de nível superior das carreiras 
policiais de investigador de polícia civil, de escrivão de polícia civil e papi-
loscopista e o Edital do concurso c-207, o qual dispõe sobre o provimento 
de cargos de nível superior da carreira policial de delegado de polícia civil;
coNSidEraNdo que a quinta subfase trata-se da iNVESTiGaÇÃo cri-
MINAL E SOCIAL, a qual é de caráter eliminatório e será realizada sob a 
responsabilidade da Polícia civil do Estado do Pará, atendendo as condições 
previstas nos respectivos editais do concurso c-206 e c-207;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para comporem a 
COMISSÃO TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL, com a fi-
nalidade de avaliar a idoneidade moral e social compatível com o decoro 
exigido para os cargos policiais de dElEGado, iNVESTiGador, EScriVÃo 
e PaPiloScoPiSTa da Polícia civil do Estado do Pará:
dPc fernanda Maués de Souza, matricula: 5914296 - Presidente
DPC Temmer da Cunha Khayat, matricula: 57233637 – Substituto
DPC – Alexandre Rebelo Clos – Matricula: 5914030 - Membro
DPC Alexandre Bezerra Oliveira – Matricula: 5889290 - Membro
DPC Daniela Borges Vasconcelos – Matricula 5913772 - Membro
DPC Dmitri Teles Esmeraldo Diogenes – Matricula: 5914096 - Membro
dPc Gabriel oliveira Batista – Matricula: 5913971 - Membro
DPC Marizol Vasconcelos de Almeida – Matricula: 5914020 - Membro
DPC Waney França Alexandre – Matricula: 5940485 - Membro
Art. 2º – Os membros da Comissão exercerão suas atividades a partir da 
data da divulgação do resultado dos candidatos habilitados para a investi-
gação Social até o término dessa subfase, a qual ocorrerá com a divulgação 
do resultado da investigação social pós-recurso;
Art. 3º – O relatório final contendo todos as informações deverá ser apre-
sentado no dia útil seguinte ao término do período de realização da investi-
gação social, cuja data ainda será definida no cronograma da Organizadora 
do Concurso – Instituo aocP;
art. 4º determinar ao Núcleo de inteligência Policial e acadEPol que ado-
tem as devidas providências para o fiel cumprimento do presente ato.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGada-GEral adJUNTa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
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 eXtrato de coNtrato
contrato: 125/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 
27/2021-Pc/Pa.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. e a 
empresa aMaTEc aMaZÔNia TEcNoloGia E SiSTEMaS lTda. cNPJ nº 
08.654.086/0001-88.
objeto: contratação de Empresa Especializada em locação de Equipamen-
tos de Sistema de alarme e Prestação de Serviços de Monitoramento re-
moto com Vistoria de Pronta resposta.
data da assinatura: 26/11/2021.

Vigência: 26/11/2021 à 26/11/2022.
Valor: r$=51.119,52.
orçamento: Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 06.122.1297.8338.339039.0101. Estadual.
Processo nº 2021/753461.
contratada: aMaTEc aMaZÔNia TEcNoloGia E SiSTEMaS lTda.
Endereço: sediada na Rua Cristina 170 – Anexo, Bairro Anchieta, município 
de Belo Horizonte/MG, cep 30.310-692.
ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

 eXtrato de coNtrato
coNtrato: 117/2021-Pc/Pa. 

Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 011/2021-Pc/Pa.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. e a 
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – 
ProdEPa. cNPJ nº 05.059.613/0001-18.
objeto: fornecimento de serviços de Tecnologia da informação e comuni-
cação com serviços de internet e transporte de dados.
data da assinatura: 25/11/2021.
Vigência: 25/11/2021 à 25/11/2022.
Valor: r$=1.607.103,38/aNo.
orçamento: Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 06.126.1508.8238.339140.0101-Estadual.
Processo nº 2021/1012048.
contratada: Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Es-
tado do Pará – PRODEPA.
Endereço: rodovia augusto Montenegro, Km 10, município de Belém/Pa.
ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.
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coNtrato N°122/2021-Pc/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°026/2021.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
EMPRESA M B DE ARAÚJO XAVIER – MBX. CNPJ nº 37.205.854/0001-14.
data da assinatura: 23/11/2021.
Vigência: 23/11/2021 a 31/12/2021.
Valor: r$ 1.539,00 (um mil e quinhentos e trinta e nove reais).
Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para o Setor Odontológico da 
diretoria de atendimento ao Servidor da Polícia civil do estado do Pará.
Processo nº 2021/802851.
orçamento: 40101.06.303.1502.8277.449052.0101.
Contratada: EMPRESA M B DE ARAÚJO XAVIER – MBX.
Endereço da Contratada: Av. Brasil, Quadra 23, Lote 22, Setor Sul – Mu-
nicípio de Santo antônio de Goiás/Go; cEP 75.375-000, Tel.: (62) 98316-
7900, e-mail: mbxhospitalar@gmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N°123/2021-Pc/Pa.

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°026/2021.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
EMPrESa V.S. coSTa & cia lTda. cNPJ nº 05.286.960/0001-83.
data da assinatura: 23/11/2021.
Vigência: 23/11/2021 a 31/12/2021.
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para o Setor Odontológico da 
diretoria de atendimento ao Servidor da Polícia civil do estado do Pará.
Processo nº 2021/802851.
orçamento: 40101.06.303.1502.8277.449052.0101.
contratada: EMPrESa V.S.coSTa & cia lTda
Endereço da contratada: rua francelho, n°69, bairro Vila Nova, Município 
de arapongas/Pr; cEP 86.707-040, Tel.: (43) 3252-7897, e-mail: vscos-
ta@vscosta.com.br.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N°124/2021-Pc/Pa.

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°026/2021.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
a EMPrESa aHcor coMÉrcio dE ProdUToS odoNTolÓGicoS lTda. 
cNPJ nº 37.556.213/0001-04.
data da assinatura: 23/11/2021.
Vigência: 23/11/2021 a 31/12/2021.
Valor: r$ 1.568,52 (um mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquen-
ta e dois centavos).
objeto: aquisição de Materiais Permanentes para o Setor Odontológico da 
diretoria de atendimento ao Servidor da Polícia civil do estado do Pará.
Processo nº 2021/802851.
orçamento: 40101.06.303.1502.8277.449052.0101.
contratada: MPrESa aHcor coMÉrcio dE ProdUToS odoNTolÓGicoS 
lTda.
Endereço da contratada: av. Presidente Getúlio Vargas, N°4627 Bairro: 
Ianetam, Castanhal – PA, CEP 68.745-000, Tel.: (91) 3349-6169, e-mail: 
ahcorodonto@gmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
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