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registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 16 de agosto de 2021.
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
diretor-Presidente/faPESPa

Protocolo: 692821

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 155/2021 – GaBiNete, de 12 de agosto de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no art. 7º, Viii, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de 
julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 150/2021-Gabinete, de 04/08/2021, pu-
blicada no doE n.º 34.664, de 10 dE aGoSTo dE 2021, que concedeu 
licença prêmio ao servidor JoSÉ GoNÇalVES doS SaNToS PaES.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 12 de agosto de 2021.
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
diretor-Presidente

Protocolo: 692549

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 028/2021 - ModalidadE dE liciTa-
ÇÃo : Pregão Eletrônico nº 016/2020 - ParTES: ProdEPa E aNdrÉ liMa 
dE SoUZa EirEli - ToTalTEc – oBJETo: Prestação de serviços de lan-
çamento de redes de fibra óptica para ampliação da Rede Estadual de 
Telecomunicação de dados, com fornecimento de materiais e acessórios, 
para projeto Wi-fi nas escolas - daTa da aSSiNaTUra: 27/07/2021 - Vi-
GÊNcia: 27/07/2021 a 26/07/2022 - Valor (r$): 1.348.100,00 - doTa-
ÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040 - foNTE dE rEcUr-
So: 0301 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - ENd. do coNTraTado: Manaus, Estado do amazonas, sito à av. 
ayrão, nº 1230 – Praça 14 de janeiro, cEP: 69.020-011.

Protocolo: 692199
eXtrato de coNtrato. Nº : 029/2021 - ModalidadE dE liciTa-
ÇÃo : Pregão Eletrônico nº 016/2020 - ParTES: ProdEPa E aNdrÉ liMa 
dE SoUZa EirEli - ToTalTEc – oBJETo: Prestação de serviços de lança-
mento de redes de fibra óptica para ampliação da Rede Estadual de Tele-
comunicação de dados, com fornecimento de materiais e acessórios, para 
projeto clientes de Varejo ProdEPa - daTa da aSSiNaTUra: 27/07/2021 
- ViGÊNcia: 27/07/2021 a 26/07/2022 - Valor (r$): 1.010.400,00 - do-
TaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040 - foNTE dE rEcUr-
So: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - ENd. do coNTraTado: Manaus, Estado do amazonas, av. ayrão, 
nº 1230 – Praça 14 de janeiro, cEP: 69.020-011.

Protocolo: 692202

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021
ProcESSo PaE Nº 2021/678.864
oBJETo: aquisição de Scanners de Mesa para digitalização de documen-
tos.
daTa da aBErTUra: 24 de agosto de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: cacilda Gomes
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.
gov.br).

Protocolo: 692916

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 013/2021
Processo PaE nº 2021/659.069
objeto: Prestação de serviço especializado de transporte e movimentação 
de carga.
Valor: r$ 972,00
com fulcro no art. 29, ii, da lei nº 13.303/2016

data: 12/08/2021
orçamento: 23.722.1508.7669 - 33.90.39 – fonte: 0261
contratada: fácil aGENdaMENTo dE carGaS E TraNSPorTE lTda. - ME
cNPJ: 13.950.361/0001-40
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
Presidente da ProdEPa

Protocolo: 692890

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 355, de 11 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico em Telecomunicações, ma-
trícula 73425, 10/08/2021 a 11/08/2021, à Belém-Pa/castanhal/Belém-
Pa, para Mudança de rádio e enlace e instalação de rack, aterramento e re-
tirada de antenas. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 359, de 13 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista de Suporte, matrícu-
la 73408, 16/08/2021 a 18/08/2021, à Belém-Pa/Bragança/capanema/
Belém-Pa, para ativação do cliente dEfENSoria, na rede de fibra óptica 
Estatual; e Migração do cliente TrE de PoP para acesso; Em Bragança 
e capanema. regiáo rio caeté. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 692552

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo ao coNtrato N.º 015/2017 – seeL
ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 2019/263366
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da 
vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses de execução do objeto e 
reajuste no valor global.
aSSiNaTUra: 13/08/2021 ViGÊNcia: 14/08/2021 à 14/08/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
08101.27.126.1508.8238c fonte de recursos: 0101002877 Elemento de 
despesa: 339140 Pi: 4120008238c ação: 187284
Valor: r$ 136.322,76 (cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e dois 
reais e setenta e seis centavos)
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E co-
MUNicaÇÃo do ESTado do Pará-ProdEPa, inscrita no cNPJ/Mf Nº 
05.059.613/0001-18
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 692931

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 285/2021-seeL, de 12 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 05 e ½ diárias ao aNdrE lUiZ corPES da SilVa, matrícu-
la nº 57202046/1, participar da realização dos Jogos da copa do Brasil 
de futsal 2021, no município de Santarém – Pa, no período de 30/07 a 
04/08/2021. ordenador: ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 692967

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 284/2021-seeL, 12 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 20 de agosto de 2021 o gozo de férias por ne-
cessidade de serviço, do servidor GilMar aMaral cHaVES, matrícula nº 
5295696/1, referente ao exercício 2020/2021, a ser marcado em período 
oportuno. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 692768
Portaria Nº 283/2021-seeL, 12 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 03 de agosto de 2021 o gozo de férias por ne-
cessidade de serviço, do servidor JESUS NaZarENo doS SaNToS crUZ, 
matrícula nº 5901961/1, referente ao exercício 2019/2020, a ser marcado 
em período oportuno. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 692763
Portaria Nº 282/2021-seeL, 12 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 05 de agosto de 2021 o gozo de férias por 
necessidade de serviço, da servidora BiaNca rodriGUES doS SaNToS, 
matrícula nº 5933585/3, referente ao exercício 2020/2021, a ser marcado 
em período oportuno. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 692757
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..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata dos coNtratos Nº. 028/2021 e 029/2021 - Nº dE PU-
BlicaÇÃo – ProTocoloS Nº.  692199 E 692202- daTa Para PUBlica-
ÇÃo: 18/08/2021 - ParTES: ProdEPa e aNdrÉ liMa dE SoUZa irEli 
- ToTalTEc oNdE lÊ-SE: ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico 
016/2020 - lEia-SE: ModalidadE dE coNTraTaÇÃo: aTa dE rEGiSTro 
dE PrEÇoS Nº 016-B/2020 - ordENador dE dESPESa – MarcoS aNTo-
Nio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 693336
..

aViso de LicitaÇÃo
.

editaL rePUBLicado deVido a data de aBertUra estar iNcor-
reta (PUBLicado oriGiNariaMeNte No doe do dia 16/089/21)
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 027/2021
ProcESSo PaE Nº 2021/678.864
oBJETo: aquisição de Scanners de Mesa para digitalização de documentos.
daTa da aBErTUra: 31 de agosto de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: cacilda Gomes
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamentais.
gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.gov.br).

Protocolo: 693302
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

aViso de LicitaÇÃo – toMada de PreÇos Nº 02/2021.
a SEEl comunica que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, cujo objeto é contratação de empresa especializada em 
obra de construção de quadra poliesportiva para E.E.E.f. Maria luiza Vella alves.
Valor estimado Valor: 795.398,23
data da abertura: 02/09/2021 às 9h30 (horário de Brasília). local: Setor 
de licitações |(sede da SEEl) na rod. augusto Montenegro, Km 03, S/
Nº(2º Bloco - anexo do dETraN). Bairro da Mangueirão Belém/Pa. cEP: 
66.640-000.Tel: (91) 3201-2300.
obs1: o Edital poderá ser acessado através do site www.compraspara.
pa.gov.br ou solicitados pelo e-mail: licitacaoseel@hotmail.com. Na im-
possibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo estará disponível no 
Setor de licitação-SEEl (9h às 15h- em dias úteis).
Belém (Pa), 17 de agosto de 2021.
Presidente da comissão: rafael Theocharopoulos correa

Protocolo: 693358
aViso de LicitaÇÃo – toMada de PreÇos Nº 03/2021.
a SEEl comunica que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços 
do tipo MENor PrEÇo GloBal, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada em obra de construção de quadra poliesportiva para E.E.E.f. 
deputado armando corrêa.
Valor estimado Valor: r$646.173,17.
data da abertura: 08/09/2021 às 9h30 (horário de Brasília). local: Setor 
de licitações |(sede da SEEl) na rod. augusto Montenegro, Km 03, S/
Nº(2º Bloco - anexo do dETraN). Bairro da Mangueirão Belém/Pa. cEP: 
66.640-000.Tel: (91) 3201-2300.
obs1: o Edital poderá ser acessado através do site www.compraspara.
pa.gov.br ou solicitados pelo e-mail: licitacaoseel@hotmail.com. Na im-
possibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo estará disponível no 
Setor de licitação-SEEl (9h às 15h- em dias úteis).
Belém (Pa), 17 de agosto de 2021.
Presidente da comissão: rafael Theocharopoulos correa

Protocolo: 693360
aViso de LicitaÇÃo – toMada de PreÇos Nº 04/2021.
a SEEl comunica que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços 
do tipo MENor PrEÇo GloBal, cujo objeto contratação de empresa espe-
cializada em reforma de quadra poliesportiva para E.E.E.M. Maria Helena 
Valente Tavares.
Valor estimado Valor: r$369.674,76.
data da abertura: 10/09/2021 às 9h30 (horário de Brasília). local: Setor 
de licitações |(sede da SEEl) na rod. augusto Montenegro, Km 03, S/
Nº(2º Bloco - anexo do dETraN). Bairro da Mangueirão Belém/Pa. cEP: 
66.640-000.Tel: (91) 3201-2300.
obs1: o Edital poderá ser acessado através do site www.compraspara.
pa.gov.br ou solicitados pelo e-mail: licitacaoseel@hotmail.com. Na im-
possibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo estará disponível no 
Setor de licitação-SEEl (9h às 15h- em dias úteis).
Belém (Pa), 17 de agosto de 2021.
Presidente da comissão: rafael Theocharopoulos correa

Protocolo: 693362

..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

errata
.

Portaria Nº 355/2021/GePs/setUr de 17 aGosto de 2021
errata da Portaria Nº 223/2021 de diÁria, publicada do doe 
34.631 de 08/07/2021.
onde lê-se: 4 e ½ diárias (quatro e meia)
Leia-se: 3 e ½ diárias (três e meia)
onde lê-se: PErÍodo: 08 a 12/07/2021
Leia-se: PErÍodo: 08 a 11/07/2021
registre-se, publique-se e cumpra-se. aNdErSoN oliVEira caValcaN-
TE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 693459
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

sÉtiMo terMo aditiVo ao coNtrato de GestÃo Nº 001/2016 – setUr
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, cNPJ/Mf sob o 
n.º 03.584.058/0001-18
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigên-
cia do contrato nº 001/2016 por mais 12(doze) meses.
ViGÊNcia: 17/08/2021 a 17/08/2022
daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 693568
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 352/GePs/setUr de 17 de aGosto de 2021, 
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/886112; rESolVE: i 
– conceder suprimento de fundos ao servidor adMilSoN alcÂNTara da 
SilVa, matrícula funcional nº 54188981/2, Gerente de Estudos e Pesquisas; 
ii – o valor do suprimento corresponde a: r$ 600,00 (seiscentos reais), 
para atender as despesas de classificação 339033 (Passagens e Locomoção) 
o valor referido no item ii vincula-se ao seguinte prazo: a utilização do 
suprimento de fundos será no período de 30 (Trinta) dias após a data de 
recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 
15 dias após o período de aplicação.registre-se, publique-se e cumpra-se. 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 693297
.

diÁria
.

Portaria 353/GePs/setUr de 17 de aGosto de 2021; 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/885600; rESolVE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor carloS EdUardo BUcHElE 
GÖrrESEN, matrícula funcional nº 5948344/1, diretor de Políticas para 
o Turismo.OBJ: a fim de organizar e conduzir a “Oficina do Programa de 
regionalização do Turismo, e realizar treinamento para a realização do 
inventário da oferta Turística – ioT; dESTiNo: Santarém/Pa; PErÍodo: 
23 a 25/08/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se. aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 693304
Portaria 354/GePs/setUr de 17 de aGosto de 2021; 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/885600; rESolVE: 
conceder 02 e ½ (duas e meia) diárias a servidora lUciaNa rENaTa 
SilVa BaSToS, matrícula funcional nº. 5957412/1, ocupante do cargo de 
Gerente de Captação de Recursos e Negócios.OBJ: a fim de realizar reunião 
para análise e revisão do Plano diretor Santarém. dESTiNo: Santarém/
Pa. PErÍodo: 23 a 25/08/2021. registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 693351
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 485/21/GGP/dPG, de 16 de aGosto de 2021.
considerando o afastamento de licença Prêmio do titular da coordena-
ção do NUdEcoN, solicitado e autorizado no Processo nº 2021/884561, 
de 13/08/2021. considerando ainda o processo nº 2021/847700, de 
04/08/2021, no qual indica a substituição para o período de gozo de li-
cença Prêmio do titular. rESolVE: dESiGNar o defensor Público MaUro 
PiNHo da SilVa, id funcional: 57190956/ 1, para responder pela coor-
denação do NUdEcoN, durante o afastamento de licença Prêmio da ti-
tular, defensora Pública lUciaNa SilVa raSSY PalacioS, id funcional: 
57209873/ 2, sendo o gozo no período de 08.09.2021 a 07.10.2021, as-
segurados os efeitos financeiros. Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se;
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 693430


