
  Nº 35.152  107Segunda-feira, 17 DE OUTUBRO DE 2022

NE: ondução de membro/servidor à serviço do MPP - onduzir
o servidor uiz uduvico de lmeida até a PJ de São omingos do apim/P
rdenador(a) da espesa: ES BEH NE MTT JUN
EPTMENT E EUSS HUMNS .
BEÉM/P, 06 de outubro de 2022.
 E UJ MU
ET  EPTMENT E EUSS HUMNS
P Nº 5879/2022-MP/PGJ
 ET  EPTMENT E EUSS HUMNS, usando das
atribuições que lhe foram delegadas pela PT nº4206/2012-MP/PGJ,
de 19/09/2012, publicada no ..E. de 1/10/2012,
 E S   V E:
NEE diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no
âmbito do expediente nº 145933/2022 conforme abaixo relacionado:
NME: M UNEE BBS MNTE
G/UNÇÃ: TEN - SSSTENTE S - T-B-V
MTÍU: 999.617
UNMENTÇÃ EG: art. 145, da ei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
GEM: astanhal - P
ESTN(S): Bujaru/P
PEÍ(S): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUNTE E S: 1/2 ( meia) diaria(s)
NE: Elaboração de relatório psicosocial - ar continuidade ao
atendimento psicossocial de uma família, bem como elaboração de relató-
rio social no município de Bujaru/P
rdenador(a) da espesa: ES BEH NE MTT JUN
EPTMENT E EUSS HUMNS .
BEÉM/P, 06 de outubro de 2022.
 E UJ MU
ET  EPTMENT E EUSS HUMNS
P Nº 5880/2022-MP/PGJ
 ET  EPTMENT E EUSS HUMNS, usando das
atribuições que lhe foram delegadas pela PT nº4206/2012-MP/PGJ,
de 19/09/2012, publicada no ..E. de 1/10/2012,
 E S   V E:
NEE diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no
âmbito do expediente nº 146064/2022 conforme abaixo relacionado:
NME: SE BBS BG
G/UNÇÃ: P P MT (SGENT PM) - MP.G.GM 
MTÍU: 999.3534
UNMENTÇÃ EG: ei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c ei Estadual
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da ei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
GEM: Belém - P
ESTN(S): achoeira do rari/P
PEÍ(S): 30/09/2022 - 03/10/2022
QUNTE E S: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
NE: Escolta Policial
rdenador(a) da espesa: ES BEH NE MTT JUN
EPTMENT E EUSS HUMNS .
BEÉM/P, 06 de outubro de 2022.
 E UJ MU
ET  EPTMENT E EUSS HUMNS

Protocolo: 864001
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P Nº 5926/2022-MP/PGJ
 PU-GE E JUSTÇ, usando de suas atribuições legais;
NSEN que o Ministério Público é titular da ação penal pública,
conforme preleciona o art. 24 do ódigo de Processo Penal,
 E S   V E:
ESGN a Excelentíssima Promotora de Justiça, ra. iliam Patrícia u-
arte de Souza Gomes, que exerce suas atividades no 8º argo da Promo-
toria de Justiça riminal de Belém/P, para atuar no nquérito Policial de
nº 0813047-36.2022.8.14.0401, na condição de longa manus da Procu-
radoria-Geral de Justiça, e, nos termos do art. 28 do PP, prossiga com a
demanda e ofereça a devida denúncia, em desfavor do indiciado, pela prá-
tica previsto no art. 155, §4º, , c/c art. 14, , ambos do PB, em razão
das fundamentações apresentadas ou, caso entenda cabível, formular a
competente proposta de cordo de Não Persecução Penal.
PUBQUE-SE, EGSTE-SE E UMP-SE.
PU-GE E JUSTÇ.
Belém, 14 de outubro de 2022.
ES BEH NE MTT JUN
PU-GE E JUSTÇ

Protocolo: 863993
P Nº 5925/2022-MP/PGJ
 PU-GE E JUSTÇ, usando de suas atribuições legais,
NSEN o disposto no art. 57, parágrafo único da ei omple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (ei rgânica do Ministério
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos  e  da esolução

n.º 007/2019 do olégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público
do Estado do Pará, bem como os termos da ecisão do Egrégio onselho
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
NSEN o nquérito ivil n.º 000495-043/2020,
 E S   V E:
ESGN o Promotor de Justiça SVN M E SUS, titular da PJ
de Faro/PA, ou quem suas vezes zer, para atuar no supramencionado Inqué-
rito ivil e tomar as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do feito.
PUBQUE-SE, EGSTE-SE E UMP-SE.
PU-GE E JUSTÇ.
Belém, 13 de outubro de 2022.
ES BEH NE MTT JUN
PU-GE E JUSTÇ

Protocolo: 864128
P Nº 5929/2022-MP/PGJ
 PU-GE E JUSTÇ, usando de suas atribuições legais,
NSEN o disposto no art. 57, parágrafo único da ei omple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (ei rgânica do Ministério
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos  e  da esolução
n.º 007/2019 do olégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público
do Estado do Pará, bem como os termos da ecisão do Egrégio onselho
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
NSEN o nquérito ivil n.º 000502-043/2020,
 E S   V E:
ESGN o Promotor de Justiça SVN M E SUS, titular da
PJ de Faro/PA, ou quem suas vezes zer, para atuar no supramencionado
nquérito ivil e tomar as providências cabíveis quanto ao prosseguimento
do feito.
PUBQUE-SE, EGSTE-SE E UMP-SE.
PU-GE E JUSTÇ.
Belém, 14 de outubro de 2022.
ES BEH NE MTT JUN
PU-GE E JUSTÇ

Protocolo: 864182
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ontrato nº: 16/2022
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº 04/2022.
ontratante: Ministério Público de ontas dos Municípios do Estado do Pará
NPJ: 05.018.916/0001-92
ontratada: J  S PNEJS T-ME, inscrita no NPJ:
39.565.578/0001-20.
bjeto: ontratação de Empresa Especializada para fornecimento e insta-
lação de armários em M no refeitório e copas dos Prédios Sede e anexo
do MPM/P.
ata da assinatura:13/10/2022
Vigência:12(doze)meses, a contar de 13.10.2022.
Valor global: $39.900,00(trinta e nove mil e novecentos reais).
otação rçamentária: 01.032.1495.8403
onte: 0101
Natureza da despesa: 449052
rdenadora: Maria nez Klautau de Mendonça Gueiros - Procuradora Geral.

Protocolo: 864263
ontrato nº: 15/2022
Modalidade da Licitação: desão à ta de egistro de Preços nº
019/2022/JPdecorrentedoPregãoletrônicodenº019/JP/2022.
ontratante: Ministério Público de ontas dos Municípios do Estado do Pará
NPJ: 05.018.916/0001-92
ontratada: P SEGUNÇ ESPEZ T, inscrita no NPJ:
02.650.833/0001-23.
bjeto: ontratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de
Vigilância e Segurança rmada, nas dependências e instalações do MPM/P.
ata da assinatura: 07/10/2022
Vigência:12(doze)meses, com início em 11.10.2022.
Valor global: $528.636,00(quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e trin-
ta e seis reais).
otação rçamentária: 01.122.1495.8766
onte: 0101
Natureza da despesa: 339037.03
rdenadora: Maria nez Klautau de Mendonça Gueiros - Procuradora Geral.

Protocolo: 864233


