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atividades de lazer, sobretudo, o uso de “pipas”, “papagaios” e similares,
além de esportes considerados de risco a banhistas, como surf, windsurfe,
kitesurf, uso de motos aquáticas, e quaisquer outras atividades que pos-
sam ocasionar riscos aos frequentadores daqueles locais; NSEN
recentes acontecimentos trágicos envolvendo a utilização de linhas ence-
radas com substâncias cortantes, especicamente, a que ceiou a vida de
uma criança de 6 (seis) anos, no bairro do Paar, em nanindeua, e outro
caso envolvendo um bebê de 1 um ano de idade, que teve seu pescoço
cortado pelo material aludido, no bairro da Pedreira em Belém; ES-
VE: EMEN aos Membros do Ministério Público do Estado do Pará,
em especial, àqueles com atribuição na área da inância e juventude, para,
em conjunto com todos os órgãos e entidades integrantes da EE E
PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, adotar medidas preventivas e s-
calizatórias de atividades de risco relacionadas ao uso de linhas cortantes,
linhas com “cerol” e linhas “chilenas”, utilizadas nas atividades de lazer,
tais como o uso de “pipas”, “papagaios” e congêneres, visando evitar aci-
dentes e quaisquer outros tipos de situações ameaçadoras, à integridade
física e à vida, especialmente de crianças e adolescentes; EMEN,
ainda, aos Membros do Ministério Público do Estado do Pará, notadamente,
àqueles com atribuição na área da defesa de direitos constitucionais, que
atuem, juntamente com os órgãos estaduais e municipais, para adotar
medidas de prevenção e scalização nas praias e balneários no que se
refere à adequada prática de esportes de risco tais como surf, windsurf,
kitesur, utilização de motos aquáticas e similares, a m de se evitar aci-
dentes a banhistas; RECOMENDAR, por m, que os Membros do Ministério
Público do Estado do Pará, atuando junto aos órgãos estaduais e munici-
pais competentes, estabeleçam áreas especícas nas praias, balneários e
orlas para a prática das atividades de risco e esportes mencionados nesta
ecomendação, nos moldes do que já tem sido implementado em alguns
balneários do Estado do Pará. Publique-se e umpra-se. Belém (P), 13
de julho de 2022.
MNE SNTN NSMENT JUN
Procurador de Justiça
orregedor-Geral do Ministério Público
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Modalidade de icitação: Pregão Eletrônico 080/2021-MP/P
Partes ontratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa EH
PUBE E PPGN T EPP (NPJ nº 11.779.005/0001-80)
bjeto: egistro de Preços para Serviço de Publicação de visos de icitação
ata da ssinatura: 12/01/2022
Vigência: 14/01/2022 a 14/01/2023
Preços egistrados:

tem Especifcações Técnicas Mínimas Unidade Quantidade
stimada

Preço
Unitário

Valor otal
Máximo do
tem

01

Publicação de texto e/ou tabela, em preto e
branco, em dias úteis (segunda a sábado) e
excepcionalmente aos domingos e feriados,

considerando-se o valor do centímetro de coluna.
(01 coluna)

ódigo TMT/ comprasnet: 241627

m/coluna 600 65,00 39.000,00

oro: Belém- P
rdenador esponsável: ES BEH NE MTT JUN
Endereço da ontratada: ua ua ntônio élix de Souza Brito – Vila
nhanguera, ampinas - SP, EP 13.031-830, Telefone: (19) 3037-0361,
E-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpro-
paganda.com.br

Protocolo: 750568
..

MNÉ PÚBL 
N  MUNÍP
   PÁ

.

.

P
.

P n° 073/2022/GB/MPM-P
 Procuradora-Geral do Ministério Público de ontas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais de acordo
com o que consta no Processo n° 4765/2022,
ESVE:
- om base no art. 98 da ei n° 5810/94, reconhecer e conceder à servi-
dora M SETE VN E SUZ BS, cargo: Técnico - dminis-
tração sessenta (60) dias da licença prêmio do período 2017/2020.
- egistre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de julho de 2022.
ESBETH MSSU SME  SV
Procuradora-Geral do MPM-P, em exercício
P n° 074/2022/GB/MPM-P
 Procuradora-Geral do Ministério Público de ontas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais de acordo
com o que consta no Processo n° 5012/2022,

ESVE:
- om base no art. 98 da ei n° 5810/94, reconhecer e conceder ao servi-
dor BET M  SV JTENE, cargo: ssessor Especial , 60 (ses-
senta) dias da licença prêmio do período 2016/2019.
- egistre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de julho de 2022.
ESBETH MSSU SME  SV
Procuradora-Geral do MPM-P, em exercício
P n° 075/2022/GB/MPM-P
 Procuradora-Geral do Ministério Público de ontas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais de acordo
com o que consta no Processo n° 5014/2022,
ESVE:
- om base no art. 98 da ei n° 5810/94, reconhecer e conceder ao servi-
dor S UGUST TEXE E BT NBE, cargo: ssessor Espe-
cial , 60 (sessenta) dias da licença prêmio do período 2017/2020.
- egistre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de julho de 2022.
ESBETH MSSU SME  SV
Procuradora-Geral do MPM-P, em exercício
P n° 076/2022/GB/MPM-P
 Procuradora-Geral do Ministério Público de ontas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais de acordo
com o que consta no Processo n° 5013/2022,
ESVE:
- om base no art. 98 da ei n° 5810/94, reconhecer e conceder ao ser-
vidor U K. QUEZ E SV, cargo: ssessor Especial , 60 (ses-
senta) dias da licença prêmio do período 2016/2019.
- egistre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de julho de 2022.
ESBETH MSSU SME  SV
Procuradora-Geral do MPM-P, em exercício
P n° 077/2022/GB/MPM-P
 Procuradora-Geral do Ministério Público de ontas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da
ei nº 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo nº 5020/2022,
ESVE:
 – onceder ao servidor MX HENQUE SNTG NTÃ – argo:
Técnico - nformática, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referentes
ao período aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 01.08 até
30.08.2022.
 - egistre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 12 de julho de 2022.
M NEZ KUTU E MENNÇ GUES
Procuradora-Geral do MPM-P
P n° 078/2022/GB/MPM-P
 Procuradora-Geral do Ministério Público de ontas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
ESVE:
I – Designar os servidores abaixo para atuarem como scais e suplentes
nas contratações abaixo:

FL UPLN N Nº BJ

S M ST E
VE PHE BT E PV 06/2022/MPM-P

quisição de 11(onze) equipa-
mentos tipo Switch para atender
às necessidades de renovação
dos ativos de rede telemática do

MPM/P.

VT UNH MUTNH STNE ENE S
H 07/2022/MPM-P

Prestação de serviços de
instalação, migração de dados,
parametrização, customiza-
ção, adequação, implantação,
treinamento, manutenção e

fornecimento de atualizações de
Sistema de Gestão de H e folha
de pagamento no MPM/P

 - egistre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 12 de julho de 2022.
M NEZ KUTU E MENNÇ GUES
Procuradora-Geral do MPM-P
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ispensa nº 20/2022
ata: 05/07/2022
Objeto: Fornecimento de serviços de edição gráca de 50 (cinquenta) Re-
vistas de Plano de Gestão do MPM/P.
undamento egal: art.24,  da ei nº 8.666/93.
Valor Global: $1.200,00(hum mil e duzentos reais)
otação rçamentária: 01.122.1495.8766.339039
onte: 0101
ontratada: G E ET SNT UZ EE-ME
Endereço: od. Transcoqueiro, nº 70 , UN, EP 66652-300– Belém-P
NPJ nº 02.373.761/0001-14
rdenadora: Elisabeth Massoud Salame da Silva – Procuradora Geral, em exercício.
ispensa nº 21/2022
ata: 05/07/2022
bjeto: Execução dos serviços de confecção de 60 (sessenta) carteiras de
identidade funcionais para atender às necessidades do MPM/P.


