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so ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico:
https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/Default.
Informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência
será recebida, EXCLUSIVAMENTE, por meio do referido PORTAL.
Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PORTAL DO JURISDICIONADO ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral
COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nº 281/2021
De ordem do Excelentíssimo Conselheiro Relator, ODILON INÁCIO TEIXEIRA, em cumprimento ao disposto no art. 215 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, comunico o Senhor EVALDO OLIVEIRA
DA CUNHA (CPF: 509.934.452-68), Prefeito à época, para que, no prazo
de quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas
nos autos do Processo n° 530590/2011, que trata da Tomada de Contas
instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, referente ao
Convênio SEPOF/FDE nº 168/2010, o qual poderá ser consultado mediante
acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/Default.
Informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência
será recebida, EXCLUSIVAMENTE, por meio do referido PORTAL.
Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PORTAL DO JURISDICIONADO ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral
COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nº 172/2021
De ordem do Excelentíssimo Conselheiro Relator, FERNANDO DE CASTRO
RIBEIRO, em cumprimento ao disposto no art. 215 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Pará, comunico o Senhor APARECIDO
FLORENTINO DA SILVA (CPF: 443.486.579-04), Prefeito à época, para que,
no prazo de quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo n°. 530460/2010, que trata da Prestação
de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, referente ao Convênio FCPTN nº 034/2010, o qual poderá ser consultado mediante acesso
ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico:
https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/Default.
Informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência
será recebida, EXCLUSIVAMENTE, por meio do referido PORTAL.
Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PORTAL DO JURISDICIONADO ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral
COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nº 234/2021
De ordem do Excelentíssimo Conselheiro Relator, em cumprimento ao
disposto no art. 215 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, comunico o Senhor APARECIDO FLORENTINO DA SILVA (CPF:
443.486.579-04), Prefeito à época, para que, no prazo de quinze (15) dias
desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo
n° 518239/2012, que trata da Tomada de Contas instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, referente ao Convênio SESPA Nº 058/2008
e termos aditivos, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico: https://
portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/Default.
Informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência
será recebida, EXCLUSIVAMENTE, por meio do referido PORTAL.
Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PORTAL DO JURISDICIONADO ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral
COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nº 271/2021
De ordem do Excelentíssimo Conselheiro Relator, FERNANDO DE CASTRO
RIBEIRO, em cumprimento ao disposto no art. 215 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Pará, comunico o Senhor ARIOVALDO
ARAÚJO FILHO (CPF: 606.118.472-72), Presidente à época, para que, no
prazo de quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo n° 522622/2012, que trata da Tomada de Contas instaurada na ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL DA AMAZONIA,
referente ao Convênio SECULT nº 126/2009, o qual poderá ser consultado
mediante acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/Default.
Informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência
será recebida, EXCLUSIVAMENTE, por meio do referido PORTAL.
Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PORTAL DO JURISDICIONADO ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral
CITAÇÃO - Nº 183/2021
De ordem do Excelentíssimo Conselheiro Relator, FERNANDO RIBEIRO, em
cumprimento ao disposto no art. 216 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Pará, cito através do presente, a ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE DO JURUSSACA (CNPJ:
01.219.634/0001-00), na pessoa do seu Representante Legal, para que,
no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente defesa
nos autos do Processo n° 521710/2012, que trata da Tomada de Contas,
referente ao Convênio SEEL Nº 119/2008, o qual poderá ser consultado
mediante acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/Default.
Informo, por oportuno, que a resposta a esta Citação será recebida, EXCLUSIVAMENTE, por meio do referido PORTAL.
Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PORTAL DO JURISDICIONADO ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral

Terça-feira, 01 DE FEVEREIRO DE 2022
COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nº 214/2021
De ordem do Excelentíssimo Conselheiro Relator, ODILON INÁCIO TEIXEIRA, em cumprimento ao disposto no art. 215 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Pará, comunico o Senhor FRANCISCO
DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA (CPF 394.958.682-20), Prefeito à época,
para que, no prazo de quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo n° 508150/2011, que trata da
Prestação de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, referente ao
Convênio SEPOF/FDE Nº 046/2010, o qual poderá ser consultado mediante
acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/Default.
Informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência
será recebida, EXCLUSIVAMENTE, por meio do referido PORTAL.
Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PORTAL DO JURISDICIONADO ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral
COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nº 255/2021
De ordem da Excelentíssima Conselheira Relatora, ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, em cumprimento ao disposto no art. 215 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, comunico o
Senhor RUBENS DE OLIVEIRA BARBALHO (CPF: 174.930.722-72), Prefeito
à época, na pessoa de seus Advogados: Dr. NELSON ÍTALO GARCIA MONTEIRO-OAB/PA Nº. 17.232 (CPF 828.353.812-87) e Dr. MARCUS VINICIUS
F. RODRIGUES - OAB/PA Nº. 22.909 (CPF 856.754.822-53), para que, no
prazo de quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo n°. 513794/2011, que trata da Prestação
de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS,
referente ao Convênio SUSIPE nº 049/2009, o qual poderá ser consultado
mediante acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/Default.
Informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência
será recebida, EXCLUSIVAMENTE, por meio do referido PORTAL.
Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PORTAL DO JURISDICIONADO ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral
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PROCESSO Nº: 2021/1363778
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 – MPC/PA.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
No dia 28 de janeiro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. GUILHERME DA COSTA SPERRY,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2021/1363778, Pregão
Eletrônico nº 00001/2022 – MPC/PA.
OBJETO: Contratação de operadora ou agência de viagens, para cotação,
reserva, emissão, marcação e remarcação de passagens aéreas nacionais
e internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para
atendimento das necessidades do Ministério Público de Contas do Estado
do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
ADJUDICADO para a empresa: CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI CNPJ Nº 05.929.934/0001-26, foi vencedora do ITEM
01, no valor global de R$ 125.990,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e noventa reais), com o valor da taxa de desconto igual a 10,32%
(dez inteiro e trinta e dois centésimo por cento), tudo em conformidade
com o disposto na Ata da Sessão, Proposta Comercial Ajustada, Resultado
por Fornecedor e Termo de Adjudicação relativo ao Pregão Eletrônico Nº
01/2022 – MPC/PA.
* O procedimento em sua íntegra poderá ser acessado no site: https://
compras.gov.br/
Protocolo: 755505
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DIÁRIA
.

PORTARIA N° 017/2022/MPC/PA
O Procurador-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação do Procurador de Contas Felipe Rosa Cruz,
para participar do “XXIV Congresso Nacional do Ministério Público”, a ser
realizado de 23 a 26/03/2022, de forma presencial, em Fortaleza/CE (Processo PAE nº 2022/58699);

