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sGJ-ta, publicada no d.o.E. de 12/05/2022.
ii – coNvalidar todos os atos praticados até então pela comissão.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa. 
Belém, 21 de junho de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0425/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr às servidoras abaixo relacionadas, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
fErNaNda liMa da cUNHa - Período: 14/06/2022 - GEdoc nº 
129359/2022
fErNaNda liMa da cUNHa  - Período: 10/06/2022  - GEdoc nº 
129354/2022
Katia cristiNa MElo do NasciMENto - Período: 13/06/2022  - GEdoc 
nº 129046/2022
Marcia carNEiro alvEs  - Período: 21/06/2022 a 20/07/2022 - GEdoc 
nº 128968/2022
MarilZE riBEiro Bitar - Período: 10/06/2022 - GEdoc nº 129607/2022
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa. 
Belém, 21 de junho de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0426/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado licença-paternidade, com fulcro 
no artigo 91, da lei nº 5.810/1994:
WaGNEr lUiZ BarBosa do EsPirito saNto - Período: 13/06 a 
02/07/2022 - GEdoc 129581/2022
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa. 
Belém, 21 de junho de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0505/2022-MP/sUB-Ji
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados, licença por motivo de do-
ença em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei comple-
mentar nº 057, de 6/7/2006:
-GaBriEla rios MacHado - Período: 11/05/2022 a 31/05/2022 - GEdoc 
nº 121755/2022
-lUiZ da silva soUZa - Período: 30/05/2022 a 13/06/2022 - GEdoc nº 
125132/2022
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal. 
Belém, 06 de junho de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0530/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de saú-
de, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 6/7/2006.
flavia MiraNda fErrEira MEccHi - Período: 03/06/2022 a 17/06/2022 
- GEdoc nº 127194/2022
flavia MiraNda fErrEira MEccHi - Período: 31/05/2022 a 02/06/2022 
- GEdoc nº 126338/2022
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal. 
Belém, 20 de junho de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0531/2022-MP/sUB-Ji
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao membro abaixo discriminado licença por motivo de doença 
em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei complemen-
tar nº 057, de 6/7/2006.
BrUNo fErNaNdEs silva frEitas - Período: 13/06/2022 a 27/06/2022 
- GEdoc nº 128309/2022
rENata foNsEca dE caMPos - Período: 13/06/2022 a 15/06/2022 - GE-
doc nº 127722/2022
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal. 
Belém, 20 de junho de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 817369
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MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.
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.

errata
dispensa nº 16/2022 – contratação emergencial para prestação de 
serviços gerais, limpeza, conservação predial, agente de Portaria e 
motorista para atender as necessidades do MPcM/Pa. Publicado no doE 
nº 35.014 de 21.06.2022
onde se lê: fundamento legal : art.24, vi da lei nº 8.666/93
Leia-se: fundamento legal: art.24, iv da lei nº 8.666/93

Protocolo: 817464
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coNtrato
.

contrato nº: 03/2022
Modalidade da Licitação: dispensa de Licitação nº 16/2022
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará, 
trav. Magno de araújo, nº 424 – telégrafo cPNJ: 05.018.916/0001-92
contratada: ioMM ParK ltda-cPNJ: 03.134.505/0001-37
objeto: contratação emergencial da prestação de serviços continuados de serviços 
gerais, limpeza e conservação, auxiliar em serviços de manutenção predial, agente 
de Portaria e motorista para atender às necessidades do MPcM/Pa.
data da assinatura: 07/06/2022
vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura
valor global: r$299.698,08 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e 
noventa e oito reais e oito centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.
fonte: 0101 e 03101
Natureza da despesa: 339037
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros-Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 817437
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oUtras MatÉrias
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eXtrato de adesÃo Á ata de reGistro de PreÇos nº 01/Pre-
gão srP nº 12/2021 oriundo do Pregão eletrônico nº 12/2021
Processo: 4637/2021
Órgão Gerenciador: Ministério da defesa-7ª região Militar
Órgão aderente: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará.
objeto: contratação de prestação de serviços de aquisição, agendamento, 
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais.
valor total estimado: r$110.000,00 (cento e dez mil reais)
dotação orçamentária:01.128.1495.8767.339033.11
fonte: 0101
Empresa fornecedora: diNastia viaGENs E tUrisMo ltda-EPP
ordenadora: Maria regina franco cunha, Procuradora-Geral em exercício.

Protocolo: 817708
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MUNicÍPios
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo. decorreNte: disPeNsa Nº 012/2021. 

contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ fundo Municipal de saú-
de. objeto: locação de imóvel Urbano Para instalação do samu - serviço 
de atendimento Móvel de Urgência do Município de abaetetuba. origem: 
contrato nº 2021/035. contratado: carlos franscisco rodrigues Batista, 
inscrito no cPf sob o nº 333.242.422-04. 1º termo aditivo de PraZo con-
tratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 08 de abril de 2022 a 08 de 
outubro de 2022 nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 8.666/93. charles 
cezar tocantins de souza - secretário Municipal saúde

Protocolo: 817689
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa

aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇos Nº 004/2022. 
o Município de abaetetuba/Pa, através da comissão Permanente de licita-
ção torna público que realizará licitação na Modalidade tomada de Preço 
do tipo Menor Preço Global, pelo regime de execução indireta, emprei-
tada por preço unitário. objeto: contratação de Empresa Para Execução 
de reformas no “campo de futebol do vaguito”, localizado Na travessa 
sandoval de almeida lima - 330 - algodoal, abaetetuba-Pa. o certame 


