




 diário oficial Nº 34.582  61 Quinta-feira, 13 DE MAIO DE 2021

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº coNtrato: 015/2021. - ModalidadE 
dE liciTaÇÃo : Pregão Eletrônico nº 006/2020 e seus anexos e a ata 
de registro de Preços nº 006/2020 - ParTES: ProdEPa E dBa SUPor-
TE E coNSUlToria lTda - oBJETo: aquisição de Equipamentos e Mate-
riais de informática e Telecomunicações para ampliação da rede Estadual 
de Telecomunicações - daTa da aSSiNaTUra: 10/05/2021 - ViGÊNcia: 
10/05/2021 a 09/05/2022 - Valor (r$): 1.548.204,28 - doTaÇÃo orÇa-
MENTária: 23.722.1508.7669 – 339030 - 449052 - foNTE dE rEcUrSo: 
0301 –- ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - ENd. do coNTraTado: ananindeua, Estado do Pará, sito rodovia 
Br 316, nº 501, Km 8, Ed. Business 316 – sala 303, cep. 67.030-007.

Protocolo: 654941

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 2º - Nº do coNtrato: 006/2019 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 037/2018 - ParTES: Pro-
dEPa e claro S/a - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: – 
Prorrogação do Prazo de Vigência; do Preço e da dotação orçamentária - 
Valor (r$): 52.678,80  - daTa da aSSiNaTUra: 06/05/2021 - ViGÊNcia 
do adiTaMENTo: 07/05/2021 a 06/05/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 
23.126.1508.8238 – 339040 - foNTE dE rEcUrSo: 0261 - ordENador 
rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo 
do coNTraTado E cEP: rua flórida, 1970, bairro cidade Monções, cEP: 
04.565-001 - São Paulo (SP).

Protocolo: 653525
Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 010/2020 - Modali-
dadE dE liciTaÇÃo: dispensa licitação nº 004/2020 - ParTES: ProdEPa e 
cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola – ciEE - oBJETo E JUSTificaTi-
caTiVa do adiTaMENTo: – Prorrogação do Prazo de Vigência; do reajuste, 
Preço e dotação orçamentária - Valor (r$): 12.588,48 - daTa da aSSiNa-
TUra: 06/05/2021 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 07/05/2021 a 06/05/2022 
- doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338 – 339039 - foNTE dE rE-
cUrSo: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo 
da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: av. conselheiro furtado, 
2865 Ed. Síntese 21 - Salas 2 e 4 - cremação, Belém - Pa, 66063-060.

Protocolo: 653528

diÁria
.

Portaria Nº 193, de 11 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabo-
rador(a) Mario coUTo SoarES, Engenheiro Elétrico, matrícula 732532, 
11/05/2021 a 14/05/2021, à Belém-Pa/São João do araguaia/Belém-Pa, 
para Vistoria e relatórios técnicos para implantação de laboratório via sa-
télite. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 194, de 12 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão de infovias 
digitais, matrícula 73394, 09/05/2021 a 20/05/2021, à Belém-Pa/almei-
rim/Belém-Pa, para continuação da ativação da rota Vitória do Xingu até 
Monte dourado; Projeto iSolUX. ordenador: MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 195, de 12 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabo-
rador(a) MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista de Suporte, 
matrícula 73408, 18/05/2021 a 22/05/2021, à BelémPa/Tailándia/ca-
metá/Jacundá/itupiranga/Belém-Pa, para Para ativação das unidades do 
cliente dEfENSoria PUBlica na rede de fibra Óptica Estadual. chama-
dos: 2021029260, 2021029261, 2021029262 e 2021029263.Tailândia; 
cametá; Jacundá e itupiranga. região Tocantis e lago Tucuruí. ordena-
dor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 655078

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 14/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/249930
daTa dE raTificaÇÃo: 10/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 14/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo KaraTÊ MÃoS VaZiaS.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 499,050,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e cinquenta reais).

considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 14/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o ESCOLA DE SAMBA BOEMIOS DA VILA FORMOSA, 
cNPJ Nº 63.887.475/0001-61.

Protocolo: 655251

diÁria
.

Portaria Nº 140/2021-seeL, de 11 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 04 e ½ diárias aos servidores BErTiNo lEal BarBoSa NETo, 
matrícula nº 5946881/1 e rUY GUilHErME aMaNaJáS MaUÉS, matricula nº 
6320945/3, para realizar visita técnica e workshop, no município de dom Eli-
seu – Pa, no período de 18 a 22/05/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 655152

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 14/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/249930
daTa dE raTificaÇÃo: 10/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBi-
lidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 014/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo ProJETo KaraTÊ MÃoS VaZiaS.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 10/05/2021 a 31/07/2021.
oSc:EScola dE SaMBa BoÊMioS da Vila faMoSa, cNPJ Nº 
63.887.475/0001-61
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c;
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041;
ação: 240355;
Pi: 21dEMG00010
Valor: r$ 499.050,00
daTa da aSSiNaTUra: 10/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 655244
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 15/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/250231
daTa dE raTificaÇÃo: 10/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 15/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo BraNdUra.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 499,050,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e cinquenta reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 15/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA TRADIÇÃO DA VIDA, 
cNPJ Nº 92.932.393/0001-05.

Protocolo: 655213
Processo Nº. 2021/250231 – seeL/Pa
oBJeto: “ProJeto BraNdUra”.
ratiFiÇÃo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
15/2021, nos termos do art. 31,ii da lei nº 13019/14, rEcUrSoS ProVE-
NIENTES DE DEMANDA GOVERNAMENTAL ratifico a justificativa exarada no 
Parecer Jurídico nº 188/2021-aJUr/SEEl.
Belém, 10 de maio de 2021
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 655220
eXtrato do terMo de FoMeNto: 15/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/250231
daTa dE raTificaÇÃo: 10/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBi-
lidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 015/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo ProJETo BraNdUra
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01/02/2021 a 30/04/2021.
oSc: aSSociaÇÃo carNaValESca TradiÇÃo da Vila, cNPJ Nº 
02.932.393/0001-05
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c;
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041;
ação: 240355;
Pi: 21dEMG00008
Valor: r$ 499.050,00
daTa da aSSiNaTUra: 10/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 655199


