
  Nº 35.051  71Terça-feira, 19 DE JULHO DE 2022

.

.

FÇÃ  NXGBL  LÇÃ
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Núm. da nexigibilidade: 21/2022 - MP/P.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa BWB NEGÓS
PUBTS T (NPJ nº 84.147.081/0001-47).
bjeto: ornecimento de 5 (cinco) assinaturas anuais do Jornal “iário do
Pará”, com entrega diária.
Valor Total: $ 3.323,10
(três mil, trezentos e vinte e três reais e dez centavos).
undamento egal: rt. 25, , c/c incisos  e  do art 26, da ei ederal
8.666/93.
ata da ssinatura: 18/07/2022.
otação rçamentária: tividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 339039.
onte de ecurso: 0101 e 0301.
rdenador esponsável: r. ntônio Eduardo Barleta de lmeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 829637
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M  HMLGÇÃ
.

PGÃ LÔN Nº 026/2022-MP/P
BJET: quisição de licenças perpétuas e prestação do serviço de suporte
e de treinamentos hands-on para o software HPE M (ntelligent Mana-
gement enter).
TEM E HMGÇÃ
Tendo em vista o que consta do Processo dministrativo - (Protocolo Ge-
doc nº 13792/2022) que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 026/2022-MP/
P, empreitada por preço global, no tipo menor preço por grupo e, diante
do julgamento do Pregoeiro designada pela PT Nº. 2978/2022-MP/
PGJ, adjudico e homologo o resultado do certame mencionado a favor da
empresa M  TENG E NV T, NPJ 12.518.435/0001-
01 – tem 3 e, homologo para as demais empresas, para todos os efeitos
previstos em lei:
04.841.288/0001-88- TE. TEEM. EMPEENMENTS T - TT
$ 1.475.000,00
GUP 01 – Valor Total .... $ 1.475.000,00
12.518.435/0001-01 - M  TENG E NV T - TT $
360.000,00
TEM 03
Valor Total do ertame: $ 1.835.000,00
Encaminhe-se os autos à tividade de icitações para as providências per-
tinentes.
Belém-P, 15 de julho de 2022.
UBG SV PMENTE
Procuradora-Geral de Justiça, em exercício

Protocolo: 829550
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P Nº 3844/2022-MP/PGJ
 ET  EPTMENT NNE, usando das atribuições que
lhe foram delegadas por meio da PT Nº 074/2015-MP/PGJ,
 E S   V E:
NEE a B BET NSMENT, UX E MNS-
TÇÃ, Matrícula n.º 999.2600, lotado na Promotoria de Justiça de Sou-
re, a importância de $ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 05/07/2022
a 03/09/2022, conforme abaixo:
PGM E TBH 12101.03.091.1494.8758 Promoção e efesa
dos ireitos onstitucionais.
NTE E EUSS 0101000000 NTUEZ  ESPES
3390-30 - Material de consumo - $ 2.500,00
BS:  prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 13/09/2022.
PU-GE E JUSTÇ.
BEÉM, 18 de julho de 2022.
M BET SV MENEZES
ET  EPTMENT NNE
P Nº 3845/2022-MP/PGJ
 ET  EPTMENT NNE, usando das atribuições que
lhe foram delegadas por meio da PT Nº 074/2015-MP/PGJ,
 E S   V E:
NEE a JGE UZ ESTEVES S, UX E MNSTÇÃ,
Matrícula n.º 999.1164, lotado na ivisão de Patrimônio, a importância de
$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 11/07/2022 a 09/09/2022, conforme abaixo:
PGM E TBH 12101.03.122.1494.8760 Governança e Gestão
NTE E EUSS 0101000000
NTUEZ  ESPES
3390-30 - Material de onsumo - $ 1.000,00
3390-39 - .S. Terceiros - P. Jurídica - $ 1.000,00
BS:  prestação de contas deverá ser apresentada até 19/09/2022.
PU-GE E JUSTÇ.
BEÉM, 18 de julho de 2022.
M BET SV MENEZES
ET  EPTMENT NNE

P Nº 3846/2022-MP/PGJ
 ET  EPTMENT NNE, usando das atribuições que
lhe foram delegadas por meio da PT Nº 074/2015-MP/PGJ,
 E S   V E:
NEE a UN E JESUS  SV VE, UX E -
MNSTÇÃ, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Promotoria de Justiça
de ondon do Pará, a importância de $ 1.100,00 (hum mil e cem reais),
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação
04/07/2022 a 29/07/2022, conforme abaixo:
PGM E TBH 12101.03.091.1494.8758 Promoção e efesa
dos ireitos onstitucionais
NTE E EUSS 0101000000
NTUEZ  ESPES 3390-36 - .S. Terceiros - P. ísica $ 1.100,00
BS:  prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/07/2022.
PU-GE E JUSTÇ.
BEÉM, 18 de julho de 2022.
M BET SV MENEZES
ET  EPTMENT NNE
P Nº 3847/2022-MP/PGJ
 ET  EPTMENT NNE, usando das atribuições que
lhe foram delegadas por meio da PT Nº 074/2015-MP/PGJ,
 E S   V E:
NEE a GVN BEN ENNES, UX E MNST-
ÇÃ, Matrícula n.º 999.1407, lotado na Promotoria de Justiça de Para-
gominas, a importância de $ 1.210,00 (hum mil duzentos e dez reais),
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação
04/07/2022 a 29/07/2022, conforme abaixo:
PGM E TBH 12101.03.091.1494.8758 Promoção e efesa
dos ireitos onstitucionais.
NTE E EUSS 0101000000
NTUEZ  ESPES 3390-36 - .S. Terceiros - P. ísica - $ 1.210,00
BS:  prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/07/2022.
PU-GE E JUSTÇ.
BEÉM, 18 de julho de 2022.
M BET SV MENEZES
ET  EPTMENT NNE

Protocolo: 829559
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P Nº 0566/2022-MP/UB-J
 SUBPU-GE E JUSTÇ, P  E JUÍ-NST-
TUN, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PT
Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no ..E. de 15/1/2018,
e considerando os termos do documento protocolizado no “SP” sob o nº
15326/2021,
 E S   V E:
NEE à Promotora de Justiça TTN EE GNHEN 30 (trin-
ta) dias de férias, referentes ao 2º período do exercício 2021/2022, e U-
TZ o gozo no período de 11/07 a 09/08/2022.
SUBPU-GE E JUSTÇ, P  E JUÍ-NST-
TUN.
BEÉM, 29 de junho de 2022.
NTN EU BET E ME
Subprocurador-Geral de Justiça, para a rea Jurídico-nstitucional

Protocolo: 829355
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ontrato nº: 08/2022
Modalidade da icitação: ispensa de icitação nº 18/2022.
ontratante: Ministério Público de ontas dos Municípios do Estado do
Pará, Trav. Magno de raújo, nº 424 – Telégrafo, EP: 66113-055 NPJ:
05.018.916/0001-92
ontratada: P NMT T, inscrita no NPJ:
03.828.805/0001-16, com sede na v. io Branco, nº 245 – sala 1102,
entro, EP 20.040-009-io de Janeiro/J.
bjeto: ontratação para o Sistema do PatriP, referente à licença mensal
para uso de software, desenvolvimento com a instalação de novos lan-
çamentos, manutenção corretiva, hospedagem remota e suporte técnico,
para atender às necessidades do MPM/P.
ata da assinatura: 22/06/2022
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 22/06/2022.
Valor global: $8.280,72 (oito mil, duzentos e oitenta reais e setenta e
dois centavos).
otação rçamentária: 01.032.1495.8403
onte: 0101
Natureza da despesa: 339039
rdenador: Maria egina unha-Procuradora Geral em exercício

Protocolo: 829531


