03 DE MARÇO DE 2017
Or igem : Fundação Papa João XXI I I / Belém
Assunt o: Cont rat o - Cont rat o Tem por ár io nº 056/ 2015 e seu
1º Ter m o Adit ivo
Exercício: 2015
Relat or :
Conselheiro
Subst it ut o
Sérgio
Franco
Dant as( Redist ribuído Con selheiro Aloísio Chaves)
Responsável: Sr( a) . Eloiso August o de Barros Araúj o
Or igem : Núcleo de Desenvolvim ent o Hum ano e Econôm ico de
Marabá / Marabá
Assunt o: Prest ação de Cont as - Pr est ação de Cont as de Conv ênio
s/ n, r m ado com a Pr efeit ura Municipal
Exercício: 2012
Relat or : Conselheiro Sub st it ut o Sér gio Dant as
Responsável: Locam il Serv iços Lt da.
I nt er essado( a) : Sr( a) . Ju an Lorenzo Bar dales Hoyos
Or igem : I PAMB / Belém
Assunt o: Denúncias e Represent ações - Repr esent ação
Exercício: 2013
Relat or : Conselheiro Sub st it ut o Sér gio Dant as
Advogado/ Cont ador: Sr ( a) . Marcelo Araúj o Sant os OAB/ PA nº
8553
Responsável: Cledson de Souza Leit ão( 01.01 a 04.06) , Reginaldo
de Arauj o Vasconcelos( 0 5.06 a 31.07) e Ana Soraia da Silva
Vasconcelos( 01.08 a 31. 12)
Or igem : Fundo Municipal de Educação / São Francisco do Pará
Assunt o: Pr est ação de Cont as - Cont as Anuais de Gest ão
Exercício: 2012
Relat or : Conselheiro Ant onio José Guim ar ães
Advogado/ Cont ador: João Sant ana Leal ( Cont ador )
Responsável: Marilda do Socor ro Lacer da Tenório
Or igem : Fundo Municipal de Saúde / Port el
Assunt o: Pr est ação de Cont as
Exercício: 2012
Relat or : Conselheira Subst it ut a Márcia Cost a ( Pr ocesso
redist ribuido do Gab. Conselheiro Cezar Colares)
Advogado/ Cont ador : An fr isio August o Nery da Cost a Nunes CRC 009384/ O - Pa
Responsável: Sr( a) . Cláu dio Fur m am
Or igem : Prefeit ura Municipal / Tucur uí
Assunt o: Pr est ação de Cont as - Cont as Anuais de Gover no
Exercício: 2008
Relat or : Conselheiro Cezar Colares
Secr et aria Geral do Tribu nal de Cont as dos Municípios do Est ado
do Pará, em 02/ 03/ 2017 .
Secr et ário Geral

DI ÁRI O OFI CI AL Nº 33325
r esponsável pelo
,
para que no prazo de 30 ( t r int a)
dias, cont ados da 3ª publicação, apresent e defesa, nos aut os do
Processo nº
refer ent e à prest ação de cont as
daquele
, no r eferido per íodo, sob pena de r evelia.
Belém , 22 de fever eir o de 2017 .
Conselheiro Sér gio Leão – Relat or/ 1ª Cont roladoria/ TCM- PA

.
.

.

.

NOMEAR
para exer cer o
car go em com issão de Assessor de Conselheiro NS- 03, a part ir
de 01- 03- 2017.

NOMEAR
para exercer o car go
em com issão de Assessor de Conselheiro NS- 02, a part ir de 0103- 2017.

.
.

..

.

EXONERAR o servidor
, m at rícula nº 01013 56, do car go em com issão de
Assessor de Conselheiro NS- 03, a par t ir de 01- 03- 2017

O Conselheiro Sérgio Leão, do Tr ibunal de Cont as dos Municípios
do Est ado do Pará, no uso das at r ibuições conferidas pelo art . 49,
com binado com o art . 76 da Lei Com plem ent ar nº 084/ 2012, Lei
Or gânica dest e Tr ibunal de Cont as dos Municípios,
at ravés
do pr esent e Edit al, que ser á publicado 03 ( t rês) vezes, no prazo
de 10 ( dez) dias, no Diário O cial do Est ado, a Senhora

.

CONCEDER à ser vidora
Agent e
Auxiliar de Ser viços Adm inist rat ivos, m at r ícula nº 0179460,
30 ( t r int a) dias de licença pr êm io, r eferent e ao t r iênio de 2802- 2014/ 2017, nos t erm os do ar t igo 98 da Lei nº 5.810/ 94, no
per íodo de 15- 03 a 13- 04- 2017 .

I - DESI GNAR a ser vidora
, Analist a Auxiliar de Cont role Ext erno, m at rícula nº
5616735, com o pregoeira, no processo licit at ór io m odalidade
Pregão Presencial, para Regist ro de Pr eços, do t ipo m enor preço,
para for necim ent o de água m ineral com a nalidade de at ender
as dem andas dest e Tribunal de Cont as;
I I - DESI GNAR com o m em bros da equipe de apoio os servidores:
, Audit or de Cont role Ext erno
– Direit o, m at r ícula nº 0695335, e
, Técnico de Processam ent o de I m agem , m at r ícula nº
0100134.

.
.

,
para
que no prazo de 30 ( t r int a) dias, cont ados da 3ª publicação,
apresent e defesa, nos aut os do Pr ocesso nº
refer ent e à pr est ação de cont as daquele
, no r eferido
exer cício, sob pena de revelia.
Belém , 22 de fevereiro de 2017.
Conselheir o Sérgio Leão – Relat or/ 1ª Cont r olador ia/ TCM
ª

De Cit ação com prazo de 30 ( t r int a) dias, ao Senhor
O Conselheiro Sérgio Leão, do Tr ibunal de Cont as dos Municípios
do Est ado do Pará, no uso das at r ibuições conferidas pelo art . 49,
com binado com o art . 76 da Lei Com plem ent ar nº 084/ 2012, Lei
Or gânica dest e Tr ibunal de Cont as dos Municípios,
at ravés
do pr esent e Edit al, que ser á publicado 03 ( t rês) vezes, no prazo
de 10 ( dez) dias, no Diár io O cial do Est ado, ao Senhor

.

.
.

.

De Cit ação com prazo de 30 ( t rint a) dias, a Senhora

Modalidade:
Núm er o:
Obj et o: Cont rat ação de em pr esa especializada para aquisição
com inst alação de cort inas do t ipo Rolô, conform e Anexo I .
Ent r ega do Edit al: Nos endereços elet rônicos
,
ou ainda no prédio Sede
do Minist ér io Público de Cont as do Est ado do Par á, localizado à
Avenida Nazar é nº 766, nos dias út eis, das 08h às 14h.
Responsável pelo cert am e: Sônia do Socorr o Sant os.
Local de Aber t ura: No sit e ww w.com prasgover nam ent ais.gov.br
Dat a da Abert ura: 15/ 02/ 2016
Hora da Abert ura: 09: 30 ( hor ár io Local)
Orçam ent o:
Unidade Orçam ent ária: 037
Pr ogram a de Trabalho: 01.122.1442.85 15.0000
Nat ureza da Despesa: 44.90.52.00
Font e de Recur so/ Origem do Recurso Est adual: 0101
Ordenador: FELI PE ROSA CRUZ

.

.
.

22/ 02, 24/ 02 e 03/ 03/ 2017.
ª

.

.

1 - EXONERAR o serv idor
,
m at rícula nº 0101362, do cargo em com issão de Assessor de
Conselheiro NS- 02, a par t ir de 0 1- 03- 2017.
2 – NOMEAR o r eferido serv idor para exercer o cargo em
com issão de Assessor Técnico NS- 02, a part ir de 01- 03- 2017.

I - EXCLUI R o ser vidor
Audit or de Cont r ole Ext er no – Ciências Cont ábeis, m at rícula nº
0101039, da Port aria de Nº 29 .483 de 23- 03- 2015, a part ir de
01- 02- 2017.
I I - DESI GNAR o r eferido serv idor, para exer cer a função
grat i cada de Cont r olador da 2ª Cont r oladoria de Cont as e
Gest ão, a par t ir de 01- 02- 2017 .

Modalidade de Licit ação: Dispensa de Licit ação n.º 001/ 2017MP/ PA.
Part es Cont rat ant es: Minist ér io Público do Est ado do Pará e a
Em presa SPEEDBI T TELECOMUNI CAÇÕES LTDA- ME.
Obj et o: Pr est ação de ser viço de acesso à int er net para a
Pr om ot oria de Just iça de Óbidos.
Dat a da Assinat ura: 24/ 02/ 2017.
Vigência: 03/ 03/ 2017 a 02/ 03/ 2018
Valor m ensal: R$ 665,00 ( seiscent os e sessent a e cinco r eais) .
Valor global: R$ 7.980,00 ( Set e m il, novecent os e oit ent a r eais) .
Dot ação Or çam ent ária: At iv idade: 1 2101.03.126.1434.8326.
Elem ent o de despesa: 3390- 39.
Font e de Recur so: 0101.
Foro: Belém .
Ordenador r esponsável: Dr. Marcos An t ônio Fer reira das Neves.
Modalidade de Licit ação: Dispensa de Licit ação n.º 003/ 2017MP/ PA.
Part es Cont rat ant es: Minist ério Público do Est ado do Pará e o Sr
FÁBI O HELDER DOS REI S GOMES.
Obj et o: Locação de I m óvel para sede da Pr om ot oria de Just iça
de I rit uia.
Dat a da Assinat ura: 24/ 02/ 2017.
Vigência: 03/ 03/ 2017 a 02/ 03/ 2020
Valor m ensal: R$ 2.000,00 ( dois m il r eais) .
Dot ação Or çam ent ária: At iv idade: 1 2101.03.122.1434.8332.
Elem ent o de despesa: 3390- 36.
Font e de Recur so: 0101.
Foro: Belém .
Ordenador r esponsável: Dr. Marcos An t ônio Fer reira das Neves.
Modalidade de Licit ação: Pr egão Elet rônico n.º 022/ 2016- MP/ PA.
Part es Cont rat ant es: Minist ér io Público do Est ado do Pará e a
em pr esa EVENTOS S/ A LTDA- ME.
Obj et o: Prest ação de ser viços para event os inst it ucionais.
Dat a da Assinat ura: 24/ 02/ 2017.
Vigência: 03/ 03/ 2017 a 02/ 08/ 2017.
Valor global: R$ 56.463,00 ( cinquent a e seis m il,

Font e de Recur so: 0101.
Foro: Belém .
Ordenador r esponsável: Dr. Marcos An t ônio Fer reira das Neves.

