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Portaria N.º 020/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
RESOLVE: Retificar a PORTARIA N.º 019/2021-MP/CGMP, de 04 de maio de 2021
onde se lê: iii – dESiGNar o integrante da Unidade de correição e ins-
peção desta corregedoria-Geral, Sr. Mario luciano de Barros fima, para 
auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
Leia-se: iii – dESiGNar os integrantes da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, Sr. Mario luciano de Barros fima e Sr. alexandre da Silveira 
Sampaio Neto, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
07 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior Procurador de Justiça correge-
dor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 653595
Portaria N.º 024/2021-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
a dra. Elaine carvalho castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando ga-
rantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto 
ao direito à saúde de VILMA BASTOS AMANAJÁS, pessoa deficiente, no-
meando para servir como Secretário, o servidor EliZEU dE PaUla GUi-
MARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente cumprir as suas funções, 
determinando, desde já, as seguintes diligências:
1.autue-se esta Portaria, juntamente com toda a documentação pertinente;
2.Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à correge-
doria-Geral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional da cidadania;
3.Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-se a remessa de 
cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP);
4.Oficie-se à SEASTER para providências e informações, encaminhando-se 
cópia da presente Portaria;
5.após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 15 de abril de 2021.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 653596
Portaria N.º 025/2021-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
a dra. Elaine carvalho castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando ga-
rantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto 
ao direito à saúde de JoSÉ alair BENTES PErEira, pessoa idosa, nome-
ando para servir como Secretário, o servidor EliZEU dE PaUla GUiMa-
RAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente cumprir as suas funções, 
determinando, desde já, as seguintes diligências:
1.autue-se esta Portaria, juntamente com toda a documentação pertinente;
2.Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à correge-
doria-Geral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional da cidadania;
3.Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-se a remessa de 
cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP);
4.Oficie-se à CER SESPA para providências e informações, encaminhando-
se cópia da presente Portaria;
5.após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 15 de abril de 2021.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 653591
Portaria N.º 022/2021-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
a dra. Elaine carvalho castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando ga-
rantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quan-
to ao direito à saúde das pessoas com deficiência, nomeando para servir 
como Secretário o servidor EliZEU dE PaUla GUiMaraES JUNior, que 
deverá fiel e zelosamente cumprir as suas funções, determinando, desde 
já, as seguintes diligências:
1.autue-se esta Portaria, juntamente com toda a documentação pertinente;
2.Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à corregedo-
riaGeral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional da cidadania;
3.Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-se a remessa de 
cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP);
4.Oficie-se HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA, encaminhando cópia da pre-
sente portaria, para que se manifeste sobre o mesmo no prazo de 10 (dez) dias;
5.após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 13 de abril de 2021.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 653593

Portaria N.º 023/2021-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
a dra. Elaine carvalho castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando ga-
rantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto 
ao direito da pessoa idosa, nomeando para servir como Secretário o servi-
dor ELIZEU DE PAULA GUIMARÃES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente 
cumprir as suas funções, determinando, desde já, as seguintes diligências:
1.autue-se esta Portaria, juntamente com toda a documentação pertinente;
2.Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à correge-
doria-Geral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional da cidadania;
3.Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-se a remessa de 
cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP);
4.Oficie-se o Banco do Brasil, encaminhando cópia da presente portaria, 
para que se manifeste sobre o mesmo no prazo de 10 (dez) dias;
5.após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 15 de abril de 2021.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 653588
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 016/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 006/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e J.l.r. araÚJo 
coMÉrcio E SErViÇoS
cNPJ: 83.913.665/0001-13
objeto: registro de Preços para a aquisição de equipamentos e materiais 
de escritório
data da assinatura: 06/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022
Preço registrado: 

item descrição Marca Und QTd V.unit V.total

07

Quadro de aviso confeccionado em 
acrílico resistente  cristal  tipo sanduiche  

com 5,0 mm  de espessura, medindo  
1,00m x 1,0m, fixação  na parede, 

através de parafusos com buchas de aço 
afastadores em alumínio escovado

QUadroX UNd 5 900,00 4.500,00

08

Quadro branco magnético 0,90 x 1,20m, 
com  moldura em alumínio anodizado, 

furação  própria  para fixação em 
parede(mínimo quatro pontos para  

fixação) próprio para escrita, suporte 
para marcador  e apagador com borda 
emborrachado, medidas 0,90  alt. X 

1,20 largura, material chapa metálica 
e  laminado mrelanino branco e fundo 
em compensado de 8,00mm  deverar 

acompanhar kit de instalação( parafuso 
e buchas).

STalo UNd 30 r$ 212,69 r$ 6.380,70

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 653608

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 015/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 006/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e coMErcial Jr EirEli
cNPJ: 10.459.614/0001-90
objeto: registro de Preços para a aquisição de equipamentos e materiais 
de escritório
data da assinatura: 06/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022
Preço registrado: 

item descrição Marca Und QTd V.unit V.total

2

Grampeador de papel com capacidade de 70 a 100 
folhas (75g/m2) estrutura em aço revestimento 
em plástico resistente, posicionador de papel e 
abertura automática para recarga de grampo 
23/13 profundidade do grampo em até 13mm

Jocar 
officE UNd 40,00 67,00 2.680,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 653605

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 01/2021
data: 20/04/2021
objeto:aquisição de 09 (nove) tonners para abastecer as impressoras da 
marca Samsung pertencentes a este MPcM.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
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Valor Global: r$ 3.703,95 (três mil, setecentos e três reais e noventa e cinco centavos)
dotação orçamentária: 01.032.1495.8403.339030
fonte: 0101
contratada: rcf MacHado
Endereço:TV. Barão do Triunfo, 2475, sala 01, Pedreira
cNPJ nº 83.317.248/0001-08
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM
dispensa nº 02/2021
data: 20/04/2021
objeto:aquisição de 04 (quatro) placas em acrílico para a proteção dos 
postos de trabalho localizados na secretaria deste MPcM.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339030.
fonte:0101
contratada: JEaNE aNdrEa XaViEr PENaforT aTaidE
Endereço; av. Tavares Bastos ,674, Marambaia
cNPJ nº 29.710.864/0001-89
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM
dispensa nº 03/2021
data: 20/04/2021
objeto:aquisição de 100(cem) licenças de software antivírus, com direito a 
atualizações e suporte técnico remoto pelo período de 48(quarenta e oito) 
meses para este MPcM.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
dotação orçamentária: 01451.1495.8765.339040.
fonte:0101
contratada: dBa SUPorTE coNSUlToria lTda
Endereço; rod. Br 316, 501 Km 08 Ed. Business 316 sala 303, ananindeua
cNPJ nº 14.146.778/0001-18
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 653690

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 007/2021-Pe
-PMa.  o Município de abaetetuba Estado do Pará, por meio da Prefeitura 
Municipal torna público que às 09h do dia 21 de maio de 2021, realizará lici-
tação regida pela lei 10.520/02, decreto nº 10.024/19 e lei nº 8666/93, na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por Grupo/lote, 
no modo de disputa aberto e fechado, para registro de Preços para Eventual 
e futura contratação de Empresa Especializada, para Prestação de Serviços 
de Manutenção, Substituição de Pontos da rede de iluminação Pública com 
lâmpadas de led, na Sede do Município de abaetetuba-Pa, compreendendo 
Substituição Total de lâmpadas, reatores e reles e Eventual dos demais Pe-
riféricos Necessários ao funcionamento dos Pontos luminosos, conforme a 
demanda Existente, Junto à Secretaria Municipal de obras e Viação Pública 
- SEMoB. os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas 
as informações sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de 
contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da 
comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de aba-
etetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, 
no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.  ord. de despesas: 
francineti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 653755
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
aViso de ratiFicaÇÃo. a Prefeitura Municipal de abaetetuba torna pú-
blico que a Secretária Municipal de assistência Social no uso de suas atribui-
ções conferidas pelo decreto Municipal nº 011, de 04 de fevereiro de 2021 
raTificoU o processo de diSPENSa Nº 015/2021, cujo objeto é a locação de 
imóvel destinado ao funcionamento do Espaço e acolhimento Para crianças d 
adolescentes - Eaca em favor da Sra. Vinolia costa Vieira, cPf: 379.793.532-
34, pelo valor global de r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Vigência de 
12 (doze) meses. Gabinete da Secretária Municipal de assistência Social de 
abaetetuba. Josiane da costa Baia - Secretaria Municipal de assistência Social

Protocolo: 653756

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro 
de preços da administração Pública Municipal para o fornecimento de Mate-
riais didáticos, Pedagógicos, copa e cozinha, limpeza e Expediente, para 
as Escolas do campo, rESEX´s, indígenas e ribeirinhas - recurso disponi-

bilizado do PddE Educação Básica- fundo Municipal de Educação de alta-
mira - Pa: aBErTUra. 21/05/2021, às 09:00 horas (horário local) no site 
www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.
br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@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 avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro 
Esplanada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
JoSÉ JorGE dE fariaS - Pregoeiro

Protocolo: 653758

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo
PUBLicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico n.º 007/2021-Pe-srP/PMB. oBJETo: registro de 
preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de ma-
teriais elétricos para manutenção preventiva e corretiva da iluminação pú-
blica do Município de Benevides/Pa, pelo período de 12 (doze) meses. data 
de abertura: 21/05/2021. Hora: 10h00min (horário de Brasília). Pregão 
Eletrônico n.º 008/2021-PE-SrP/PMB. oBJETo: registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento 
de equipamento e suprimento de informática para atender as necessidades 
da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de Benevides, pelo perío-
do de 12 (doze) meses. data de abertura: 21/05/2021. Hora: 14h00min 
(horário de Brasília). local de abertura: www.portaldecompraspublicas.
com.br. retirada dos editais: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.
tcm.pa.gov.br ou benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: luziane de 
lima Solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 653764
PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
PUBLicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico n.º 005/2021-Pe-srP-PMB/seMed. oBJETo: regis-
tro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
nas impressões e/ou cópias para avaliações bimestrais para atender as ne-
cessidades dos alunos da rede municipal de ensino fundamental de Benevi-
des, pelo período de 12 (doze) meses. data de abertura: 20/05/2021. Hora: 
10h00min (horário de Brasília). Pregão Eletrônico n.º 006/2021-PE-SrP-PMB/
SEMEd. oBJETo: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de material de copa e cozinha para 
atender à necessidade da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 
12 (doze) meses. data de abertura: 20/05/2021. Hora: 14h00min (horário 
de Brasília). local de abertura: www.portaldecompraspublicas.com.br. retira-
da dos editais: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br ou 
benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Maria do Socorro fernandes de 
oliveira - Secretária Municipal de Educação de Benevides/Pa.

Protocolo: 653762

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de aNULaÇÃo. toMada de PreÇo N° 2/2021-002. a Prefei-
tura Municipal de Bragança, através da comissão Permanente de licitação, 
torna público a todos os licitantes e demais interessados que a Tomada 
de Preço em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços técnicos sociais para a execução de Projeto 
de Trabalho Social - PTS no empreendimento residencial antônio Pereira 
Barros - Programa minha casa, minha vida - recurso far - fundo de arre-
damento residencial, no município de Bragança/Pa, através do convênio 
405.975-25, foi cancelado por razões técnicos administrativas (retificação 
no edital). Marianne Souza da Silva - Presidente da cPl.

Protocolo: 653765

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-04 FMe
Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. Exclusiva 
para ME e EPP. oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios destinados à 
merenda escolar da rede pública de ensino do município de Brejo Grande 
do araguaia. aBErTUra: 20/05/2021. Horário: 09h00min. local: Pla-
taforma Portal de compras Públicas. Edital disponível no site do município 
(www.brejograndedoaraguaia.pa.gov.br), no Portal do TcM (www.tcm.pa.
gov.br) e no Porta de compras Públicas (portaldecompraspublicas.com.br).
Brejo Grande do araguaia, 06 de maio de 2021.
fredson fernando dias
Pregoeiro

Protocolo: 653766


