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..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 068/2022 – GaBiNete, de 07 de Março de 2022.
o diretor-Presidente em exercício da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e 
com fundamento no art. 8º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a instauração da comissão de Tomada de contas Especial-
TcE, designada pela PorTaria n.257/2021-GaBiNETE, publicado no doE 
n. 34.806, de 22/12/2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/TcE, de 07 de Janeiro 
de 2022, da lavra do Presidente da Comissão, em que solicita e justifica a 
necessidade de prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo os termos do despacho Jurídico n.18/2022 c/c autorição 
da financiadora de Estudos-fiNEP do dia 23 de fevereiro de 2022.
rESolVE:
i - rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria acima referida, para que 
no prazo de 30 (trinta) dias, seja dada continuidade à investigação e devida 
conclusão dos trabalhos da comissão, a contar do dia 23 de fevereiro de 2022.
ii - coNValidar os atos praticados pela comissão.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 07 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 768205
Portaria N° 067/2022 – GaBiNete, de 07 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos constante no Processo administrativo Eletrô-
nico n.2022/225643;
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor aNdErSoN alBErTo SaldaNHa TaVarES, 
matrícula nº 5916895, ocupante do cargo Técnico em administração, 
para, em substituição a servidora, JacQUEliNE QUEiroZ carNEiro 
dE SoUZa, matrícula nº 5916883, integrar na condição de Presidente à 
coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS ESPEcial, instituída pela PorTaria 
n. 257/2021-GaBiNETE, de 21 de dezembro de 2021, publicada no d. o. 
E. n.34.806, de 22 de dezembro de 2021.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 07 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 768058

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 066/2022 – GaBiNete, de 07 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNforME ProcESSo: 2021/1466842
rESolVE: 
conceder férias regulamentares a servidora da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aqui-
sitivo Gozo

5917956/1 lorENa arEdE BarBoSa 30/03/2020 a 
29/03/2021

14/03/2022 a 
28/03/2022

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 07 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 768045

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 6º - Nº do coNtrato: 020/2017 - Mo-

dalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 20/2017 - ParTES: Pro-

dEPa - aTlaNTa rENT a car lTda - EPP - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa 

do adiTaMENTo: Prorrogação do Prazo de Vigência; Preço e da dotação 
orçamentária; e clausula de resolutiva - Valor (r$): 240.077,22 - daTa 
da aSSiNaTUra: 25/02/2022 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 28/02/2022 
a 27/08/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8238 - 339033 
- foNTE dE rEcUrSo: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aN-
ToNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP : Belém 
- Pa,  Travessa 14 de abril, nº 2288, bairro: Guamá, cEP 66.063-485.

Protocolo: 765534
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade de Licitação nº 001/2022
Processo Pae nº 2022/234.623
Objeto: Publicação de atos administrativos da PRODEPA no Diário Oficial 
do Estado (doE).
Valor Global Estimado (12 meses): r$ 60.000,00
com fulcro no art. 30, caput, da lei nº 13.303/2016
orçamento: 23.131.1508.8233 – 33.91.39 - fonte: 0261
contratada: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará
cNPJ: 04.835476/0001-01
GUSTaVo BEZErra da SilVa
Presidente da ProdEPa, em exercício

Protocolo: 768318
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 067/2022 - oBJETo: adequação da dotação orçamentaria 
para o Exercício 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 07/03/2022 - coNTraTo:  Nº 
041/2021 – cEraGoN aMÉrica laTiNa lTda - Valor Para o EXErcÍcio 
dE 2022 - r$ 19.100,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 
449052 - 0660 – recursos Provenientes de Transferências de convênios -  
Presidente da ProdEPa, em Exercício: GUSTaVo BEZErra da coSTa.

Protocolo: 767420
aPostiLa Nº. 069/2022 - oBJETo: adequação da dotação orçamen-
taria para o Exercício 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 07/03/2022 - coN-
TraTo:  Nº 005/2021 – TEllYNK TEcNoloGia E SErViÇo EirEli – EPP 
- Valor Para o EXErcÍcio dE 2022 - r$ 1.458.415,98 - doTaÇÃo or-
ÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040  - fonte 0301 – recursos Su-
perávit do Tesouro Estadual; 0101 – recursos do Tesouro Estadual; 0660 – 
Superávit – recursos Provenientes de Transferência de convênios e outros  
- Presidente da ProdEPa, em Exercício: GUSTaVo BEZErra da coSTa.

Protocolo: 767958
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secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo - coNcorrÊNcia 
PÚBLica nº01/2022 seeL/Pa.
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer (SEEl), através da comissão Espe-
cial de licitação, comunica aos interessados que foram realizadas alterações 
no Edital e Projeto Executivo da concorrência Pública nº01/2022 SEEl, pro-
cesso 2021/866965, cujo objeto é contratação de empresa especializada para 
reforma e revitalização do Estádio Maximino Porpino, no município de casta-
nhal-Pa. a sessão pública agendada para ocorrer às 9h30 do dia 22/03/2022, 
fica remarcada para abrir no dia 08/04/2022 às 9h30. O edital com as devidas 
alterações deverão ser solicitados através do e-mail: licitacaoseel@hotmail.
com ou retirados diretamente no Setor de licitações, sede da SEEl, localizado 
em Belém/Pa, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(2º Bloco - anexo do 


