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republicada por incorreção no d.o.e. de 17 de outubro de 2022
Portaria Nº 5922/2022-MP/PGJ

o ProcUrador-GeraL de JUstiÇa do estado do ParÁ, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 
144721/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, laUra GEoVaNa MEirElES da SilVa, do cargo de provimen-
to em comissão de assessor de Ministerial - Bacharel em direito, MP.cP-
cP-102.3, nomeada por meio da Portaria nº 3823/2022, publicada no d.o.E. 
de 20/07/2022, a contar de 30/09/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 13 de outubro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 865441

eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo N.º 011/2022
o MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, determina a instauração do presen-
te Procedimento administrativo, que tem como objetivo reunir informações e 
acompanhar o Município de Mocajuba-Pa, através de sua Secretaria Municipal 
de Educação, na aplicação dos recursos provenientes do fUNdEB nas obras de 
conservação e aperfeiçoamento da Escola Municipal de Ensino fundamental PE-
dro BaliEiro (EMEf PEdro BaliEiro), localizada na Vila de Santa luzia em 
Mangabeira, zona rural do município de Mocajuba-Pa, além da atuação do(s) 
Conselho(s) e órgão(s) colegiado(s) responsável(eis) pelo controle e fiscaliza-
ção da realização de tais despesas. o mencionado procedimento se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Mocajuba-Pa, situada na Travessa 7 de 
Setembro, s/n, (fórum des. Moacyr Guimarães), cEP 68.420-000, Mocajuba/Pa.
dirK costa de Mattos JUNior, ProMotor de JUstiÇa titULar 
de MocaJUBa-Pa (Portaria nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 865481

eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo N.º 013/2022
o MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ, neste ato representa-
do pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, determina a instauração do pre-
sente Procedimento administrativo que tem como objetivo reunir informações 
e acompanhar, por tempo indeterminado, o Município de Mocajuba-Pa e a sua 
SEcrETaria MUNiciPal dE dESENVolViMENTo UrBaNo E MEio aMBiENTE 
no exercício do Poder de Polícia Administrativa especificamente sobre as irregula-
ridades constatadas no relatório técnico anexado ao ofÍcio 044/2022 SEdUrB 
MocaJUBa/Pa. o mencionado procedimento se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Mocajuba-Pa, situada na Travessa 7 de Setembro, s/n, (fórum 
des. Moacyr Guimarães), cEP 68.420-000, Mocajuba/Pa.
dirK costa de Mattos JUNior, ProMotor de JUstiÇa titULar 
de MocaJUBa-Pa.
(Portaria nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 865491

eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo N.º 012/2022
o MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, determina a instauração do presente 
Procedimento administrativo que tem como objetivo reunir informações e acom-
panhar a regular constituição e funcionamento do coNSElHo MUNiciPal do 
MEio aMBiENTE do Município de Mocajuba-Pa em cumprimento ao que preveem 
a lei orgânica Municipal e as normas correlatas, acompanhamento que deve ser 
mantido por tempo indeterminado. o mencionado procedimento se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Mocajuba-Pa, situada na Travessa 7 de 
Setembro, s/n, (fórum des. Moacyr Guimarães), cEP 68.420-000, Mocajuba/Pa.
dirK costa de Mattos JUNior, ProMotor de JUstiÇa titULar 
de MocaJUBa-Pa.
(Portaria nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 865487

Portaria Nº 5887/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GeraL de JUstiÇa do estado do ParÁ, usando de 
suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
12699/2022, em 26/08/2022;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 5/4/2011, 
publicada no d.o.E. de 08/04/2011, que regulamentou, no âmbito do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de Tempo Integral 
aos servidores da instituição
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora diaNa BarBoSa GoMES BraGa, desempenhando a 
função do cargo de Técnico - Pedagogo, lotada no centro de apoio operacio-
nal - Grupo Técnico Interdisciplinar , Gratificação de Tempo Integral, prevista 
no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994, a 
contar de 05/10/2022 até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas 
atividades junto àquele centro.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 07 de outubro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 865165

Portaria N.º 043/2022-MP/cGMP
o correGedor-GeraL do MiNistÉrio PÚBLico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Membros 
do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica Nacional 
do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, caput, da lei 
complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 

37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos Membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade deste Órgão correcional elaborar, até o mês 
de outubro, calendário anual das correições ordinárias, contemplando, no mí-
nimo, um terço dos órgãos do Ministério Público, bem como divulgá-lo, prévia 
e adequadamente, com a indicação dos respectivos cargos a serem correcio-
nados por meio da internet, da intranet, ou da imprensa oficial, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias do início anual dos trabalhos, dando ciência 
à corregedoria Nacional do cNMP, nos termos do  artigo 3.º do Provimento n.º 
003/2021-MP/cGMP; rESolVE:
I – PUBLICAR no Diário Oficial do Estado do Pará, nos termos do Provimento 
n.º 003/2021-MP/cGMP, o calendário anual de correições ordinárias previs-
tas para o ano de 2023, conforme aNEXo i.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
18 de outubro de 2022.

MaNoeL saNtiNo NasciMeNto JUNior
Procurador de Justiça

corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

aNeXo i da Portaria n.º 043/2022-MP/cGMP

correiÇÕes ordiNÁrias PreVistas Para o aNo de 2023
região administrativa sede Nº de cargos Municípios / Locais

ra 05 – Nordeste iii Paragominas 8 Paragominas (3) Mãe do rio (1), dom Eliseu (1), ipixuna 
do Pará (1) e  Tomé-açu (2).

ra 01 – Belém i Belém 42

Belém (Promotoria de Justiça criminal comum - 18 
cargos; Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa - 6 cargos; – 

Promotoria de Justiça de ações constitucionais e fazenda 
Pública de Belém – 5 cargos; Promotoria de Justiça de 
Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos, Acidente 

do Trabalho de Belém – 3 cargos; Promotoria de Justiça 
de direitos constitucionais fundamentais e dos direitos 
Humanos de Belém – 4 cargos; Promotoria de Justiça do 

Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanis-
mo de Belém – 4 cargos) e Mosqueiro (2).

ra 11 – Sudeste iii Tucuruí 4 Tucuruí (3) e Pacajá (1).
ra 12 – Sudeste iV Parauapebas 8 Parauapebas (6) e canaã dos carajás (2).
ra 09 – Sudeste i Marabá 14 Marabá (13) e itupiranga (1).

ra 10 – Sudeste ii redenção 10 redenção (5), conceição do araguaia (3) Santana do 
araguaia  (1) e rio Maria (1).

ra 06 – Tocantins abaetetuba 8 abaetetuba (5) e Barcarena (3).

ra 07 – Marajó i Soure 4 Soure (1), Salvaterra (1) cachoeira do arari (1)  e 
Muaná (1).

ra 08 – Marajó ii Breves 14
Breves (3), anajás (1), Bagre (1), curralinho (1), Gurupá 

(1), Melgaço, (1), oeiras do Pará (1), Portel (1), São 
Sebastião da Boa Vista (1), afuá (1) e chaves (1).

ra 04 – Nordeste ii capanema 15

capanema (3), Salinópolis (2), Nova Timboteua (1), 
Santarém Novo (1), Primavera (1), São João de Pirabas 
(1), irituia (1), Peixe-Boi (1), São Miguel do Guamá (2), 

augusto correa (1) e Viseu (1).

ra 13 – Sudoeste i altamira 12 altamira (7), anapu (1), Brasil Novo (1), Medicilândia (1), 
Uruará (1) e Vitória do Xingu (1).

ra 14 – Sudoeste ii itaituba 9 itaituba (4), aveiro (1), Jacareacanga (1), rurópolis (1),  
Novo Progresso (2).

ra 03 – Nordeste i castanhal 11 castanhal (8), Santa Maria do Pará (1), São caetano de 
odivelas (1) e curuçá (1).

ra 15 – Baixo amazonas Santarém 26
Santarém (15), alenquer (1),  almeirim (2), faro (1), 

Juruti (1), Monte alegre (2), Óbidos (1), Prainha (1), Terra 
Santa (1) e oriximiná (1).

ra 02 – Belém ii ananindeua 32 ananindeua (18), Benevides (4), Marituba (6) e Santa 
izabel do Pará (4).

Protocolo: 865706

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

MiNistÉrio PÚBLico de coNtas 
dos MUNicÍPios do estado do ParÁ

coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas No carGo de 
sUBProcUrador de coNtas do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas 
dos MUNicÍPios do estado do ParÁ (MPcM/Pa)

editaL Nº 12 – MPcM/Pa – 
sUBProcUrador, de 18 de oUtUBro de 2022

o Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará torna público 
o resultado final no concurso público para o provimento de vagas no cargo de 
Subprocurador de contas do Ministério Público de contas dos Municípios do 
Estado do Pará (MPcM/Pa).
1 do resULtado FiNaL No coNcUrso PÚBLico
1.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: número de inscri-
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ção, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação 
final no concurso público.
10000421, Marcelo fonseca Barros, 186.19, 1 / 10000682, Erika Monique Pa-
raense Serra Vasconcellos, 182.95, 2 / 10000116, Marcos Vaz de Melo Maciel, 
176.05, 3 / 10000644, debora Bemerguy alves, 175.75, 4 / 10000312, Vanessa 
Maria lopes Madeira, 175.57, 5 / 10000883, Jordao demetrio almeida, 170.69, 
6 / 10000758, larissa de almeida Beltrao rosas, 169.28, 7 / 10000040, Ga-
briel Moreira Soares Sobral, 164.41, 8 / 10000145, arley dieminger rodrigues, 
159.18, 9.
2 das disPosiÇÕes FiNais
2.1 O resultado final no concurso público fica devidamente homologado nesta 
data pela Procuradora-Geral do MPcM/Pa.

Maria iNeZ K. de M. GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 865361

.

.

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 037/2022- Pe-PMa 
Processo adMiNistratiVo N° 2022/0809-001-PMa

o Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 21.763.283./0001-01, resolve regis-
trar os preços das atas de registros de Preços oriundas do PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 037/2022- PE-PMa, que possui por objeto o registro de Preços 
para fornecimento, de forma parcelada, de material de consumo e perma-
nente (material de expediente e escritório), para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pá, Secretarias vinculadas e fundos 
Municipais. arP nº 031/2022, fornecedor registrado: r N correa alves ltda, 
cnpj nº 08.543.179/0001-35, vencedora dos itens: 11 - 12 - 16 - 42 - 43 - 
46 - 58 - 60 -125 - 127 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136- 137 - 144 - 145 - 146 
- 148 - 156, Valor estimado para aquisição r$ 186.581,64; arP nº 032/2022, 
fornecedor registrado: ferreira & Quaresma ltda, cNPJ nº 17.072.242/0001-
93, vencedora dos itens: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29- 30 - 31 - 32 
- 33 - 34 - 35 - 36 - 37 -38 - 39 - 40 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66- 67 - 68 - 69 
- 71 - 76 - 77 - 118 - 120- 149 - 150 - 154 - 155 - 158, Valor estimado para 
aquisição r$839.827,55; arP nº 033/2022, fornecedor registrado: Sebastiao 
Q. ferreira cnpj nº 07.137.759/0001-60, vencedora dos itens: 41 - 47 - 48 - 
49 - 50 - 52 - 55 - 56 - 59- 87 - 88 - 93 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 -105 - 109 
- 110 - 111 - 112 - 126 - 128- 129 - 130 - 131 - 141 - 142 - 143 - 151 - 152 - 
153 -157, Valor estimado para aquisição: r$1.370.937,80; arP nº 034/2022, 
fornecedor registrado: Vilhena & ferreira ltda, cnpj nº 40.224.907/0001-59, 
Vencedora dos itens: 72 - 73 - 74 - 75 - 78 - 84 - 90 - 94 - 96, Valor estimado 
para aquisição: r$ 2.229.425,73; arP nº 035/2022, fornecedor registrado: M 
M d Pinheiro Neto com de Moveis Eireli, cnpj nº 16.836.634/0001-19, Ven-
cedora dos itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 -14 - 15 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 44 - 45 - 51- 53 - 54 - 57 - 70 - 79 - 80 - 81 - 82 -83 - 85 - 86 - 
89 - 91 - 92 - 101 - 102 -103 - 104 - 106 - 107 - 108 - 113 - 114 - 115 - 116 
- 117 - 119 - 121 - 122 -123 - 124 - 138 - 139 - 140 -147, Valor estimado 
para aquisição: 1.730.636,50. Vigência: 18/10/2022 à 18/10/2023 a íntegra 
da arP estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa 
e na página do Tribunal de contas dos Municípios - TcM. Francineti Maria 
rodrigues carvalho - Prefeita.

Protocolo: 865562

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
rePUBLicaÇÃo do aViso 

de LicitaÇÃo - Pe. 79/2022
refere-se à fornecimento de material lúdico e pedagógico, para aten-
der o Fundo Municipal de Saúde, FMS, especificamente para atender o Centro 
de atenção Psicossocial - caPS i e ii. aBErTUra. 03/11/2022, às 09:00 horas 
(horário local) no site https://www.licitanet.com.br/os interessados poderão 
obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: https://
www.licitanet.com.br/, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou atra-
vés do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas 
e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos e 
Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso 
dois 530, Bairro Premem, das 08:00 às 12:00 horas.
HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL, Pregoeiro

Protocolo: 865567

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrôNico Nº 006/2022 - FMs

coNtrataNte - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE, coNTraTado: d P aGUiar EirEli - EPP - cNPJ: 
33.834.782/0001-13 - contrato administrativo nº. 156/2022 fMS, no valor 
de r$ 513.338,44 (quinhentos e treze mil, trezentos e trinta e oito reais e 
quarenta e quatro centavos), oBJETo: registro de Preços, com o intuito de 
contratação de Empresa especializada No fornecimento de Material Técnico 
Hospitalar, objetivando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo - Pa, dotação: - 10 301 0202 2.007 - Manutenção do 
PaB-fiXo; - 10 301 0202 2.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; - 10 
301 0202 2.009 - Manutenção do Programa Saúde da família -PSf; - 10 301 
0202 2.010 - Manutenção do PaB-ESTadUal; - 10 301 0202 2.006 - Manu-
tenção do Programa agentes comunitários de Saúde - PacS; - 10 302 0238 
2018 - Manutenção do centro de Especialidade odontológicas - cEo; - 10 
302 0238 2.019 - Manutenção do SaMU; - 10 302 0238 2.020 - Manuten-
ção da Média complexidade; - 10 305 0004 2.134 - combate ao covid -19; 
-3.3.90.30.00 - material de consumo; Vigência: 14.10.2022 a 13.10.2023.

eLyssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde de Brasil Novo

Protocolo: 865568

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato da ordeM de serViÇos Nº 028/2022 

PreGÃo eLetrôNico Nº 001/2022
ordeM de serViÇos Nº 028/2022, Secretaria Municipal de Educação 
- rEfErENTE À Prestação de serviço de reformas e pequenos reparos, em 
ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura e 
demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. rEfErÊNcia: Pregão Eletrônico 
SrP 001/2022. contrato de Prestação de serviços nº 137/2022. Valor Global 
da ordem de Serviço r$ 18.177,32(dezoito mil, cento e setenta e sete reais 
e trinta e dois centavos), a serem pagos conforme medição, à Empresa EM-
PrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90. data da 
assinatura 20 de setembro de 2022. Prazo de Execução; 90 dias.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 865572

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 046/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrôNico srP Nº 
046/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futura e even-
tual aquisição de combustíveis (Gasolina, diesel S10 e diesel comum) Por 
Maior descontos Sobre o Preço médio ao consumidor divulgado Pelo Sistema 
de levantamento de Preços da agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - aNP, visando atender as necessidades da Prefeitura Munici-
pal de cametá, Secretarias e autarquias,e com base no relatório da comissão 
Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município ad-
JUdico/HoMoloGo seu objeto a H. B. comercio e Transporte de combus-
tiveis ltda, cNPJ nº 37.202.666/0001-32. Valor: r$ 6.872.382,00; J. e. G. 
BaTiSTa, cNPJ nº 08.003.016/0001-60. Valor: r$ 11.828.025,00; para que 
produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 14/10/2022. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo Nº 2.021/2021-PMc. 
objeto do contrato: registro de Preço Para o futuro e eventual aquisição de 
Tubo de concreto armado, Bloquete Sextravado e asfalto frio. contratado: r 
Souza & cia ltda, cNPJ: 15.812.612/0001-56. o objeto do termo aditivo é a 
prorrogação de prazo do contrato em questão, de vigência pelo período de 12 
(meses) 18.08.2022 e finalizando em 18.08.2023. ordenador: Victor correa 
cassiano, Prefeito de cametá.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato administrativo Nº3.05/2019-PMc. 
objeto do contrato: contratação de empresa especializada em Prestação de 
Serviço de exames de análise clinicas. contratado: e de S rodrigues eireli 
- Me, cNPJ: 22.247.226/0001-24. o objeto do termo aditivo é a prorroga-
ção de prazo do contrato em questão,de vigência pelo período de 4 (meses) 
17.09.2022 e finalizando em 17.01.2023. ordenador: Klenard attilio ra-
nieri, secretário de saúde.

eXtratos de coNtrato 
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 022/2022-PMc 

objeto: registro de Preço Para futura e eventual contratação de empre-
sa especializada Para locação de Veículos Tipo caminhonete cabine dupla, 


