
                                                                                                                                      
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2020 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO Contrato de Exploração 
Industrial sob demanda Nº 021/2020 que entre si celebram a 
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA E A 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A – TELEBRAS. 

 
 
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - 
PRODEPA, Empresa Pública, com personalidade jurídica própria de direito privado, constituída na forma da Lei 
Estadual n.º 5.460/88, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.059.613/0001-18, Inscrição Estadual n.º 15.271.0884, com sede 
na Rodovia Augusto Montenegro, km 10, Centro Administrativo do Estado, Icoaraci – Belém - Pará, CEP 66820-000, 
neste ato representada por seu Presidente o Sr. MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA, brasileiro, engenheiro 
elétrico, RG nº 2863019  SSP/PA, CPF nº 048.051.862-91, residente à Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, nº 
1740, Apt. 1203 - São Brás, Cep: 66.063-000, Belém - Pará, nomeado através de Decreto Governamental, publicado 
no DOE nº 33.781, em 15.01.2019. 

 

 
CONTRATADA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A., sociedade de economia mista de capital aberto, 
vinculada ao Ministério das Comunicações, com sede no SIG quadra 4, bloco A, salas 201, 202 e 214 a 224 – Ed. 
Capital Financial Center, Brasília/DF, CEP: 70610-440, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.336.701/0001 - 04, 
Prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, com abrangência em todo o território nacional, consoante 
Ato nº 1.027, de 16.02.2011, e Termo de Autorização PVST/SPV Nº 118/2011 – Anatel, publicado no DOU de 
18.02.2011, devidamente representada na forma do seu Estatuto Social; individualmente referida neste Contrato 
como “TELEBRAS”, neste ato representado pelo seu Diretor Comercial,  Senhor BRÁULIO DE PAULA MACHADO, 
brasileiro, casado, Gen Div - R1, Engenheiro Eletricista, Carteira de Identidade Militar nº 016.593.082-7 MD/EB, 
residente e domiciliado na SMPW – QUADRA 24, Conjunto 01, Lote 03 – Casa A, cidade de  Brasília-DF, CEP 
71.745-401, nomeado através de Termo de Posse de 21 de novembro de 2019, e pelo seu Diretor Administrativo-
Financeiro, Senhor ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, brasileiro, casado, Coronel Aviador - R1, Carteira de 
Identidade Militar nº 449.530 MD/FAB, residente e domiciliado na RUA 36 NORTE, LT 09, Edifício Privillege, Torre B, 
AP 1404 – Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71.919-180, nomeado através de Termo de Posse de 17 de janeiro de 
2020, ambos nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/1976, do inciso IV do art. 29 do Estatuto Social da Empresa e da 
Instrução CVM nº 367/2002, referida neste instrumento Prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, 
com abrangência em todo o território nacional, conforme assinam no final. 
    
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1 - As partes resolvem aditar pela PRIMEIRA vez o Contrato n.º 021/2020, assinado em 20/07/2020, tem como 
fundamento legal o Processo PAE nº 2020/408955, com fulcro no artigo 28, parágrafo 3º, inciso II, tudo em 
conformidade com as Lei Federal nº 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitações e Contratos – RILC-PROEPA 
e, ainda, 
 
Considerando que CONTRATADA e CONTRATANTE possuem autorização para a prestação Serviço de 
Comunicação Multimídia – SCM; 
 
Considerando que o Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018, consolidou a atribuição da CONTRATADA de 
prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas; 
 
Considerando que CONTRATADA e CONTRATANTE possuem celebrado o Termo de Cooperação Técnica nº 
001/4.000/2012. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

2. - O presente Termo Aditivo tem como objeto: 
2.1 – Retif icar o valor Global do Contrato, e 
2.2 – Do preço e Dotação Orçamentária.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA RETIFICAÇÃO, DO PREÇO E DOTAÇÃO 
 
3.1 – Considerando a manifestação da Diretoria de Projetos Especiais, através da Gerencia de Projetos, sequencia 
50, qual especifica serviços e valores objeto deste contrato, servimo-nos do presente instrumento para retificar o item 
3.13 da Cláusula Terceira do contrato original, que passa a ter a seguinte redação: 
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  3.13 - A CONTRATANTE pagará o valor no mês inicial do contrato estimado de R$ 157.986,50 (cento e cinquenta 
e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), e demais meses o montante de R$ 107.986,50 
(cento e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) e o Global Estimado de R$1.345.838,00 
(um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais), para o período de 12 meses, a 
contar da data de assinatura do contrato original. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

4.1 - As demais Cláusulas e Condições do contrato original não modificadas ou alteradas pelo disposto neste 
instrumento, permanecem válidas e em vigor para todos os efeitos legais. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 

 
5.1 - O presente instrumento será publicado de forma reduzida pela CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado, no 
prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelece no RILC da PRODEPA. 

 
 E, por estarem assim justas e contratadas as cláusulas e condições do presente instrumento, assinam as 
Partes, o Contrato, perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente, em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, obrigando as Partes e seus sucessores e/ou 
cessionários a qualquer título. 

 
Belém, 11  de março de 2021. 

 
 

PRODEPA – CONTRATANTE 
 
 
 

MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA 
Presidente 

 
 
 

Pela TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
 
 
 

        BRÁULIO DE PAULA MACHADO                                   ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO 
        Diretor Comercial                                 Diretor Administrativo-Financeiro 

    

  
 
TESTEMUNHAS 
 
 

1- __________________________   2 - ______________________ 
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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

tERMo ADitivo A coNtRAto

Nº Do tERMo ADitivo: 1º - Nº Do coNtRAto: 021/2020 - Moda-
lidade de licitação: inaplicabilidade de licitação - Partes: ProdePa e 
telecoMUNicaçÕes brasileiras s.a - telebras - objeto e jUstifica-
TICATIVA DO ADITAMENTO: Retificar o valor Global do Contrato, Do preço e 
dotação orçamentária - saldo (r$): 1.345.838,00 - data da assiNatUra: 
11/03/2021 - ordeNador resPoNsável: Marcos aNtÔNio braNdão da 
costa - eNd. do coNtratado:  sig quadra 4, bloco a, salas 201, 202 e 
214 a 224 – ed. capital financial center, brasília/df, ceP: 70610-440.

Protocolo: 636521

DiÁRiA

PoRtARiA Nº 117, DE 23 DE MARço DE 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) idaNeide da silva correa, analista de telecom, matrícula 73404, 
24/03/2021 a 24/03/2021, à belém-Pa/castanhal/belém-Pa, para Manuten-
ção nos clientes escola Nilza Nascimento, deam, superintendência de casta-
nhal. ordenador: Marcos aNtoNio braNdão da costa - Presidente da 
empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 118, DE 23 DE MARço DE 2021 - diária ao(à) colabo-
rador(a) Max HideYUKi MatsUZaKi, analista de suporte, matrícula 73184, 
24/03/2021 a 24/03/2021, à belém-Pa/castanhal/belém-Pa, para Manutenção 
nos clientes escola Nilza Nascimento, deam, superintendência de castanhal. re-
gião guamá. ordenador: Marcos aNtoNio braNdão da costa - Presidente 
da empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 119, DE 24 DE MARço DE 2021 - diária ao(à) co-
laborador(a) ivaNildo foNseca aNdrade, motorista, matrícula 
72056, 24/03/2021 a 24/03/2021, à belém-Pa/barcarena/belém-Pa, 
para deslocamento dos colaboradores,leandro vaz e anderson brasil. 
a localidade de barcarena. região tocantins. ordenador: Marcos aN-
toNio braNdão da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 120, DE 24 DE MARço DE 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) aNdersoN claUdio brasil da silva, técnico em eletrotécnica, ma-
trícula 73175, 24/03/2021 a 24/03/2021, à belém-Pa/barcarena/belém-Pa, 
para Manutenção na infraestrutura elétrica da estação de barcarena. região 
tocantins. ordenador: Marcos aNtoNio braNdão da costa - Presidente 
da empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 121, DE 24 DE MARço DE 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) leaNdro vaZ da silva, engenheiro de telecomunicações, matrícula 
73412, 24/03/2021 a 24/03/2021, à belém-Pa/barcarena/belém-Pa, para 
Manutenção na infraestrutura elétrica da estação de barcarena. região to-
cantins. ordenador: Marcos aNtoNio braNdão da costa - Presidente da 
empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 639438
..

sEcREtARiA DE EstADo
DE EsPoRtE E LAzER

outRAs MAtéRiAs

Aviso DE ABERtuRA DE PRocEDiMENto DE MANifEstAção 
DE iNtEREssE sociAL
em atendimento à iNstrUção NorMativa Nº 02/2021, de 11 de Março de 
2021 este secretaria de estado de esPorte e laZer torna público a instau-
ração do Procedimento de Manifestação de interesse social para a apresentação 
de proposta de realização de Projetos sociais esportivos no distrito de icoaraci.
i - Prazo para apresentação das propostas: 26 de março de 2021 a 
30 de março de 2021.
ii – as propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail c.gabineteseel@gmail.com.
25 de março de 2021.
arliNdo PeNHa da silva
secretario de estado de esPorte e laZer

Protocolo: 639818

..

sEcREtARiA DE EstADo
DE tuRisMo

féRiAs

PoRtARiA Nº 051/2021/GEPs/sEtuR DE 25 DE MARço DE 2021
coNsideraNdo a programação de férias desta setUr para ano de 2021; 
resolve: conceder férias regulamentares aos servidores:

NoMe MatricUla cargo exercÍcio PerÍodo de férias

amanda de souza gomes 6403134/1 coordenadora de gestão 
administrativa 2019/2020 06/04/2021 a 05/05/2021

laélia da silva borges 54194471/2 técnico de Planejamento e 
gestão em turismo 2019/2020 05/04/2021 a 16/04/2021

Washington Berg Sena Correa 57175956/6 coordenador do Núcleo de 
controle interno 2020/2021 23/04/2021 a 22/05/2021

israel antônio sequeira 
Pegado 57175614/ 1 assessoria de comunicação 2020/2021 05/04/2021 a 04/05/2021

lucineide souza correa 57213890/ 1 coordenadoria de gestão 
administrativa 2020/2021 15/03/2021/13/04/2021

regina lúcia Moraes Pereira 54195545/2 Gerência de Qualificação 
Profissional 2020/2021 01/04/2021 a 30/04/2021

albiNo josé da silva barbosa diretor de administração e finanças
Protocolo: 639624

DEfENsoRiA PúBLicA
PoRtARiA

PoRtARiA Nº. 892/2021/GGP/DPG, DE 25 DE MARço DE 2021.
a subdefensora Pública-geral do estado, no uso das atribuições delegadas pelo o 
art. 1°, viii, da Portaria nº 156/2020-gab/dPg, de 02 de julho de 2020 e pelo 
art. 9º, v, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, consideran-
do o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução csdP Nº 234, de 18 de fevereiro de 
2019, tendo em vista o que consta no Pae nº 2021/296171; resolve:
excluir, a pedido, o defensor Público Marcelo della corte leite dos 
efeitos da Portaria nº 149/2021 – ggP/dPg, de 01.03.2021, publicada 
no d.o.e. Nº 34.504, de 02.03.2021, que trata de concessão de folgas 
compensatórias aos Membros da defensoria Pública do estado.
MÔNica PalHeta fUrtado beléM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 639522
PoRtARiA Nº. 893/2021/GGP/DPG, DE 25 DE MARço DE 2021.
a subdefensora Pública-geral do estado, no uso das atribuições delegadas pelo o 
art. 1°, viii, da Portaria nº 156/2020-gab/dPg, de 02 de julho de 2020 e pelo 
art. 9º, v, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, consideran-
do o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução csdP Nº 234, de 18 de fevereiro de 
2019, tendo em vista o que consta no Pae nº 2021/255443; resolve:
excluir, a pedido, os dias 01 e 05.04.2021 de folgas compensatórias 
do defensor Público adoNai oliveira farias, dos efeitos da Porta-
ria nº 149/2021 – ggP/dPg, de 01.03.2021, publicada no d.o.e. Nº 
34.504, de 02.03.2021, que trata de concessão de folgas compensa-
tórias aos Membros da defensoria Pública do estado.
MÔNica PalHeta fUrtado beléM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 639525
PoRtARiA Nº. 894/2021/GGP/DPG, DE 25 DE MARço DE 2021.
a subdefensora Pública-geral do estado, no uso das atribuições delegadas pelo o 
art. 1°, viii, da Portaria nº 156/2020-gab/dPg, de 02 de julho de 2020 e pelo 
art. 9º, v, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, consideran-
do o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução csdP Nº 234, de 18 de fevereiro de 
2019, tendo em vista o que consta no Pae nº 2021/320069; resolve:
excluir, a pedido, o defensor Público david oliveira Pereira da silva 
dos efeitos da Portaria nº 149/2021 – ggP/dPg, de 01.03.2021, pu-
blicada no d.o.e. Nº 34.504, de 02.03.2021, que trata de concessão de 
folgas compensatórias aos Membros da defensoria Pública do estado.
MÔNica PalHeta fUrtado beléM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 639526
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