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O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,
no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0000166/2021-17, RESOLVE conceder em
favor do servidor JOÃO ELIAS DE HOLANDA GOMES, Engenheiro do Ministério Público, portador do CPF nº 136.782.133-91,
matrícula nº 826293--4, 4 (quatro) diárias, no valor unitário de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), aplicando-se o desconto de R$
25,07 (vinte e cinco reais e sete centavos), por diária, referente ao auxílio-alimentação de acordo com o Ato PGJ nº 7/2014,
perfazendo um total de R$ 619,72 (seiscentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), em face do seu deslocamento à
cidade de Palmeira dos Índios, nos períodos de 8 a 9; 15 a 16; 22 a 23 e 29 a 30, todos de abril de 2021, para realizar atividades
de fiscalização e acompanhamento dos serviços de construção da nova PJ de Palmeira dos Índios, correndo a despesa por
conta da dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.0195.2107 – Manutenção das Atividades do Ministério
Público, Natureza de despesa: 339014 – Diária, pessoal civil.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
VALTER JOSÉ DE OMENA ACIOLY
Subprocurador-Geral Administrativo Institucional

PORTARIA SPGAI nº 166, DE 11 DE MAIO DE 2021
O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,
no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0000167/2021-87, RESOLVE conceder em
favor da servidora TAYNAH MACHADO LISBOA RABELO, Analista do Ministério Público de Alagoas – Engenharia civil,
portador do CPF nº 064.777.334-12, matrícula nº 8255790-0, 2 (duas) meias diárias, no valor unitário de R$ 90,00 (noventa
reais), aplicando-se o desconto de R$ 12,53 (doze reais e cinquenta e três centavos), por ½ (meia) diária, referente ao auxílioalimentação de acordo com o Ato PGJ nº 7/2014, perfazendo um total de R$ 154,94 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa
e quatro centavos), em face do seu deslocamento às cidades de Palmeira dos Índios e Maragogi, nos dias 05 e 06 de maio de
2021, respectivamente, para acompanhar as obras da PJ de Palmeira dos Índios e realizar levantamento arquitetônico e
avaliação predial na PJ de Maragogi, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho
03.122.0195.2107 – Manutenção das Atividades do Ministério Público, Natureza de despesa: 339014 – Diária, pessoal civil.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
VALTER JOSÉ DE OMENA ACIOLY
Subprocurador-Geral Administrativo Institucional

Escola Superior do Ministério Público
Convocação
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS - ESMP-AL
A DIRETORIA DA ESMP-AL, NESTA DATA:
Considerando o princípio constitucional da publicidade e os poderes delegados pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de
Justiça;
Considerando a existência de vaga no Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Alagoas;
CONVOCA, abaixo, os aprovados no Processo Seletivo Público para Provimento de Vagas e Formação de Quadro de Reserva
de Estagiários de Diversas Áreas do Ministério Público do Estado de Alagoas para assumir vaga no referido programa:

ÁREA-FIM
*DIREITO – MACEIÓ (MANHÃ)
(112º) GABRIELA CAROLINE MORENO DE ANDRADE SILVA;
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(113º) MERCIA DE MELO SILVA.
*DIREITO – MACEIÓ (TARDE)
(83º) CAROLINA MOURA TENORIO;
(84º) LETICIA DE OLIVEIRA BRITO.

ÁREA-MEIO:
*ADMINISTRAÇÃO - MACEIÓ (MANHÃ)
(8º) CAMILA DE SOUZA AGUIAR DA COSTA;
(9º) DANIELLY DE ARAUJO SANTOS;
(10º) Candidato convocado em reserva de vaga;
(11º) LUCYANNE BEZERRA DE OLIVEIRA TENORIO;
(12º) BIANCA MARIA BRANDAO COSTA.
*INFORMÁTICA - MACEIÓ (MANHÃ)
(6º) ALEX ROSENDO DOS SANTOS;
(7º) IGOR ROCHA PEREIRA;
(8º) NELIO DE SOUZA CARNEVAL;
(9º) JULIOS SURUAGIL LINS DA ROCHA;
(10º) ITALLO PATRICK CASTRO ALVES DA SILVA;
(11º) BRUNO BRASIL DE ALMEIDA;
(12º) MATHEUS FEITOSA RAMOS.
*CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MACEIÓ (MANHÃ)
(3º) THAYNA WANDERLEY LIMA;
(4º) DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO;
(5º) ELISABETH MARTINS DO NASCIMENTO.

INFORMA, ainda, que os convocados deverão enviar para o seguinte endereço de e-mail: estagio@mpal.mp.br a documentação
abaixo relacionada, de forma digitalizada, em um arquivo único no formato “.pdf” (tamanho máximo de 3MB), impreterivelmente
no período de
13/05/2021 a 24/05/2021, sob pena de perda da respectiva vaga. Especificamente no caso da foto, o arquivo deve ser enviado
separado dos demais documentos, em formato de imagem “.jpeg” ou “.png"(tamanho máximo de 1MB).
DOCUMENTOS:
a) Documento oficial de identidade e CPF;
b) Comprovante de residência;
c) Título de eleitor e um dos seguintes documentos: comprovante da última votação ou Certidão da Justiça Eleitoral
comprovando quitação eleitoral;
d) 01 (uma) foto 3x4;
e) Declaração de Vínculo com uma das instituições de ensino superior conveniadas ao Ministério Público do Estado de Alagoas,
informando que está matriculado e frequente em um dos três últimos anos do curso, não sendo válido o comprovante de
pagamento da matrícula;
f) Comprovante de horário das disciplinas em que se encontra matriculado no semestre vigente e seja fornecido pela faculdade;
g) Histórico escolar constando todas as disciplinas cursadas em cada período;
h) Declaração que não possui cargo, função e/ou estágio com vedação de acumulação prevista no artigo 19 da Resolução
CNMP n.º 42/2009, de 26/06/2009, feita pelo(a) próprio(a) convocado(a);
i) Declaração de disponibilidade de tempo para a realização de estágio de 20 (vinte) horas semanais, no horário de
funcionamento da Procuradoria-Geral de Justiça ou Promotorias de Justiça, feita pelo(a) próprio(a) convocado(a);
j) Certidões cível e criminal das Justiças Estadual e Federal;
k) Outros documentos necessários solicitados pela Escola Superior do Ministério Público e/ou Diretoria de Pessoal do Ministério
Público do Estado de Alagoas, no momento em que o candidato se apresentar dentro do prazo permitido.

Maceió, 12 de maio de 2021.
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CLÁUDIO JOSÉ BRANDÃO SÁ
Diretor da ESMP-AL

Diretoria Geral
Seção de Contratos
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2019
Contratante: Ministério Público do Estado de Alagoas (CNPJ nº 12.472.734/0001-52).
Contratada: Centrais Voip Ltda-ME (CNPJ nº 11.199.079/0001-48).
Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 10/2019, de prestação de serviços
de pessoa jurídica especializada em tecnologia da informação e comunicação/TIC visando o fornecimento de solução em
telefonia IP baseado em software de livre Digium/Asterisk, contemplando os serviços de locação de equipamentos,
planejamento, fornecimento de software com instalação, configuração, customização, manutenção com troca de peças e
transferência tecnológica garantido o perfeito funcionamento da solução, pelo período de 12 (doze) meses, contado de 11 de
maio de 2021 até 10 de maio de 2022 face previsão da cláusula terceira, item 3.1 e aplicação do art. 57, II, da Lei 8.666/93,
conforme disposições constantes no processo Eletrônico nº 20.08.1328.0000035/2021-74.
Do Valor: Face acordo entre as partes, fica mantido as condições e preços atualmente vigentes, sendo acrescido apenas o
percentual de 22,84%, que corresponde a um acréscimo no objeto, nos itens 2 e 3, no valor total de R$ 28.188,00. Tendo em
vista o acréscimo no objeto, o valor mensal passa a ser de R$ 12.634,00 (doze mil, seiscentos e trinta e quatro reais),
perfazendo o valor total de R$ 151.608,00 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e oito reais), conforme tabela abaixo:
Preço
Preço
Preço
Descrição
ATA Quantidade
Unitário
Mensal
Total
Elemento de circuito lógico (gateway) E1 (Inspirado no
R$
R$
1
1
R$ 790,00
khomp EBS SPX600 com 02 E1).
790,00
9.480,00
R$
Telefones IP – TIPO I (Inspirado no GrandStream
R$
3
250
R$ 45,00
135.000,0
GXP1628).
11.250,00
0
Telefone IP – TIPO II (sem fio TIPO II – Inspirado no
R$
R$
4
6
R$ 99,00
GrandStream DP710).
594,00
7.128,00
R$
R$
Valores Totais
151.608,0
12.634,00
0

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária do Ministério
Público Estadual, inclusa no PPA- 2020-2023, no Programa de Trabalho 03.195.0003.2107.0000 – Manutenção das Atividades
do Ministério Público, no P.O. 00259 – Manutenção e funcionamento da Tecnologia da Informação, Natureza de despesa:
339040 – Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.
Da Ratificação: Ficam ratificados todos os termos, cláusulas e condições do Contrato originário, suprarreferido e não
expressamente alterados por este instrumento, que àqueles se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins e
efeitos de direito.
Data da assinatura: 04 de maio de 2021.
Signatários: Márcio Roberto Tenório de Albuquerque (Procurador-Geral de Justiça); Sherly de Melo Cordeiro Ferreira
(Representante legal da Contratada).
EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2021
Contratante: Ministério Público do Estado de Alagoas (CNPJ n° 12.472.734/0001-52).
Contratada: ARPSIST Serviços de Engenharia Ltda. (CNPJ n° 70.064.316/0001-22).
Do Objeto Este Contrato tem por objeto a contratação de garantia, incluindo substituição de peças, de equipamento de
tecnologia da informação do tipo firewall corporativo, conforme especificações técnicas, quantidades, valores unitários e totais
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