Sexta-feira, 29 DE MARÇO DE 2019
efetivo de Agente Operador de Veículos, matrícula nº 200108, Licença
para Tratamento de Saúde pelo período de 15 (quinze) dias, a contar de
12/02/2019.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 28 de março de 2019.
SILAINE KARINE VENDRAMIN
Procuradora-Geral de Contas
Protocolo: 418938
DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N° 13/2019/GCC/MPC/PA
Dispõe sobre a nomeação de fiscal de Contrato Administrativo.
A Procuradora-Geral de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro na Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993.
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos Contratos administrativos deve ser acompanhada por representante da Administração especialmente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da Lei
Federal n° 8.666/93.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) VÂNIA LÚCIA CUOCO SAMPAIO (mat.:
200200) e, no seu impedimento, o(a) servidor(a), ROSANA GABRIELLE
MAGNO GONÇALVES (mat.: 200237) para exercer a atribuição de Fiscal
do Contrato nº 05/2019-MPC/PA, firmado entre este Ministério Público de
Contas do Estado e ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARÁ - AMPEP, CNPJ/MF sob n° 05.202.262/0001-52, tendo como objeto o patrocínio parcial pelo MPC/PA da execução do evento denominado
VII CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que
será realizado nos dias 02 e 03 de maio de 2019, na Cidade de Belém.
Art. 2º - São atribuições do FISCAL, além de outras eventualmente especificadas em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
II – Fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláusulas contratuais;
III – Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação,
providenciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
V – Confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação
a ser regularizada;
VI – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade,
informando ao gestor a iminência de seu término;
VII- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em
se tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º - As determinações que ultrapassem as atribuições do Fiscal deverão ser solicitadas ao Secretário do MPC/PA, em tempo hábil, para a
adoção dos procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento
da execução do contrato.
Art. 4º - As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que ocupa
no MPC/PA.Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 27 de março de 2019.
SILAINE KARINE VENDRAMIN
Procuradora-Geral de Contas do Estado
Protocolo: 418934
CONTRATO
.

CONTRATO: 05

Exercício: 2019
Objeto: O patrocínio parcial pelo MPC/PA da execução do evento denominado VII CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
que será realizado nos dias 02 e 03 de maio de 2019, na Cidade de Belém.
Valor total: O valor total a título de patrocínio ao evento é de R$ 10.000,00
(dez mil reais), relativo à categoria “apoio”, a ser efetivado mediante depósito em conta corrente de titularidade da AMPEP, em parcela única.
Data de Assinatura: 22/03/2019
Vigência: 22/03/2019 a 21/05/2019
Orçamento:
Programa de Trabalho: 01.122.1442.8515.0000.
Natureza da Despesa: 33.90.39.00
Fonte de Recurso / Origem do Recurso Estadual: 0101000000.
Contratado:
Nome: ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AMPEP
CNPJ: 05.202.262/0001-52
Endereço: estabelecida no município de Belém, Estado do Pará, a rua João
Diogo, Nº 70, bairro: Campina, CEP: 66.015-065
Ordenadora: SILAINE KARINE VENDRAMIN - Procuradora-Geral de Contas
do Estado
Protocolo: 418932
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Às 10:44 horas do dia 27 de março de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srª. SILAINE
KARINE VENDRAMIN, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
2018/477530, Pregão nº 00003/2019.
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais para manutenção predial, equipamentos de comunicação, para atender as necessidades de viabilização a comunicação dos membros, servidores e colaboradores do Ministério Público de Contas.

DIÁRIO OFICIAL Nº 33837 145
EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS:
 PARÁ SERVIÇOS MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI,
CNPJ 15.004.202/0001-89, vencedora dos Grupos 01 e 02 e Item 29,
com valor global de R$ 11.716,51 (onze mil, setecentos e dezesseis reais
e cinquenta e um centavos), negociado e finalizado no valor global de R$
9.400,99 (nove mil, quatrocentos reais e noventa e nove centavos), constante do Pregão Eletrônico nº 00003/2019- MPC/PA-SRP;
 J C P PRADO COMÉRCIO EIRELI – ME, CNPJ nº 21.254.778/0001-05,
vencedora do Grupo 03, com valor global de R$ 808,80 (oitocentos e oito
reais e oitenta centavos), negociado e finalizado no valor global de R$
800,80 (oitocentos reais e oitenta centavos); e
 VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 26.517.495/000114, vencedora do Grupo 4, com valor global de R$ 4.799,80 (quatro mil,
setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
* O procedimento em sua íntegra poderá ser acessado no site: www.
comprasnet.gov.br/consulta
Protocolo: 418970
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Às 10:47 horas do dia 27 de março de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srª. SILAINE
KARINE VENDRAMIN, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
2018/544033, Pregão nº 00002/2019.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no ramo de publicação de matérias em jornal de grande
circulação regional (todo o estado do Pará) e nacional.
EMPRESA ADJUDICATÁRIA:
01) GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP, CNPJ
18.876.112/0001-76, foi vencedora do Item único, com valor unitário do
centímetro por coluna (cm/cl) pelo valor negociado de R$ 70,00 (setenta
reais), pelo período de 12(doze) meses da vigência da ata de registro de
preços, quantidade estimada do objeto de 615 (seiscentos e quinze) unidades de medida (cm/cl), perfazendo um total de R$ 43.050,00 (quarenta
e três mil e cinquenta reais), constante do Pregão Eletrônico nº 02/2019
– SRP/MPC/PA, conforme ata do pregão, termos de adjudicação e homologação integrantes do procedimento licitatório.
* O procedimento licitatório em sua íntegra poderá ser acessado no site:
www.comprasnet.gov.br/consulta
Protocolo: 418983
DIÁRIA
.

PORTARIA N° 083/2019/MPC/PA
O Procurador-Geral de Contas, em exercício, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO a realização da palestra com o tema “Gastos Públicos”,
no dia 26/04/2019, em Belém/PA, sob a organização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, em parceria com a Escola de
Contas “Alberto Veloso” – ECAV, do Tribunal de Contas do Estado do Pará,
CONSIDERANDO a participação, como palestrante do referido tema, do
Doutor Regis Fernandes de Oliveira, Professor Titular da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo-USP;
CONSIDERANDO, por fim, os termos do art. 7º da Resolução nº 19/2016MPC/PA – Colégio e tudo o mais que consta dos autos do processo administrativo n° 2019/86850,
RESOLVE:
Conceder 1,5 (uma e meia) diária, correspondente ao período de afastamento compreendido entre 25 a 27/04/2019, ao Doutor Regis Fernandes
de Oliveira, Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo-USP, em virtude de sua participação como palestrante do tema
“GASTOS PÚBLICOS”, no evento a ser realizado no dia 26/04/2019, em
Belém/PA, sob a organização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional – CEAF, em parceria com a Escola de Contas “Alberto Veloso” –
ECAV, do Tribunal de Contas do Estado do Pará.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 19 de março de 2019
PATRICK BEZERRA MESQUITA
Procurador-Geral de Contas, em exercício
Protocolo: 418974
FÉRIAS
.

PORTARIA N° 098/2019/MPC/PA
A Procuradora-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o requerimento de férias da servidora Ana Rosa Bassalo
Crispino, datado de 21/03/2019 (Protocolo n° 2019/125591), e os termos
da Resolução MPC/PA nº 06, de 12/07/2016, do Colégio de Procuradores;
RESOLVE:
Conceder à servidora ANA ROSA BASSALO CRISPINO, ocupante do cargo efetivo de Assessor Técnico, matrícula nº 999321, 06 (seis) dias das
Férias relativas ao período aquisitivo 21/09/2017 a 20/09/2018, para o
período de 10 a 15/06/2019.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 22 de março de 2019
SILAINE KARINE VENDRAMIN-Procuradora-Geral de Contas
Protocolo: 418912
ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA N° 101/2019/MPC/PA
A Procuradora-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que as férias da servidora comissionada Laís Tappembeck
Noronha, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, foram concedidas
para o período de 25/03 a 07/04/2019 (14 dias), conforme PORTARIA Nº
045/2019/MPC/PA, de 21/02/2019;
CONSIDERANDO, contudo, a superveniente e imperiosa necessidade do
serviço, conforme Memorando n° 10/2019, de 26/03/2019 (Protocolo nº
2019/133254);
CONSIDERANDO o § 2º, art. 74 da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como

