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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 030/2021 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS 
COMUNS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS 
DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MUNICÍPIO 
DE ALENQUER, PARA USO EM ESTAÇÕES DE 
TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DO PARÁ, QUE FAZEM 
ENTRE SI, EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA E 
EMPRESA PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELI 
- ME COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA. 

 
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: PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 
21.506.432/0001-49, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, sito à A. Bernado Sayão, n° 2050, sala 
B, bairro jurunas, CEP: 66030-120, representada neste ato pelo SR. ATAIDE GONÇALVES DE PAIVA 
JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 55.876.940-8 SSP/PA, inscrito 
no CPF sob o nº 513.236.302-44, Residente e domiciliado na Rua São Miguel, nº 573, bairro jurunas, na 
cidade de Belém, estado do Pará no final assinado. 

As partes resolvem aditar pela PRIMEIRA vez o contrato n.º 030/2021, assinado em 02/08/2021, com 
fundamento legal o processo nº 2019/532857, edital e os anexos do Pregão Eletrônico nº 008/2020, tudo 
em conformidade com as Leis Federais nº 13.303/2016 e 10.520/2002 e, pela Lei Estadual n° 6.474/2002, 
pelos Decretos Estaduais n° 2.121/2018, pelo Decreto Federal n° 3.555/2000 e suas alterações posteriores, 
pela Lei Complementar nº 123/2006, pelos preceitos de direito privado e de acordo com o RILC da 
CONTRATANTE. 
   
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
 
1.1 - O presente Termo Aditivo tem como objeto: 
1.1.1 – Do Reequilíbrio Econômico e Financeiro, Preço e da Dotação Orçamentária ; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO REEQUILIBRIO, PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIO  

2.1 - O valor do contrato sofrerá reequilíbrio econômico – financeiro, conforme demonstrado na folha 633 
deste processo, desta forma o valor global passa de R$ 81.498,81 (oitenta e um mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e oitenta e um centavo) para o valor global estimado de R$ 94.673,74 (noventa e 
quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos). Conforme acordo entre as 
partes, e anuência da CONTRATADA, que é parte integrante e indivisível do processo nº 2019/532857 

0660 – Recursos Provenientes de Transferência – Convênios/Outros - Superavit; 

23.722.1508.7669 – Ampliação de Rede estadual de Telecomunicação de Dados; e 

44.90.51 – Obras e Instalações.  
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS  

3.1 - 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 QUARTA: DA PUBLICAÇÃO 

4.1 - O presente instrumento será publicado de forma reduzida pela CONTRATANTE no Diário Oficial do 
Estado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua assinatura, de conformidade com o 
RILC da PRODEPA. 
 
 
E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente aditivo na data abaixo 
indicada, em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito. 

 
 

Belém - Pará, 30 de novembro de 2021 
 

 
 

 
_________________________________________ 

MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA 
Presidente da PRODEPA 

 
 
 

____________________________________  
ATAIDE GONÇALVES DE PAIVA JUNIOR 

Representante Legal da Contratada 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 

01 _______________________________                     02 _______________________________ 
    Nome:                                                                                 Nome: 
    CPF:                                                                                    CPF: 

 

ATAIDE GONCALVES 
DE PAIVA 
JUNIOR:51323630244

Assinado de forma digital por 
ATAIDE GONCALVES DE PAIVA 
JUNIOR:51323630244 
Dados: 2021.11.25 10:24:34 -03'00'

JOAO PAULO SANTOS DA 
SILVA BRUNO DE 
PAIVA:46214794828

Assinado de forma digital por 
JOAO PAULO SANTOS DA SILVA 
BRUNO DE PAIVA:46214794828 
Dados: 2021.11.25 10:29:44 -03'00'

MARCOS ANTONIO 
BRANDAO DA 
COSTA:04805186291

Assinado de forma digital por 
MARCOS ANTONIO BRANDAO DA 
COSTA:04805186291 
Dados: 2021.11.25 13:24:57 -03'00'



diário oficial Nº 34.782  127Quarta-feira, 01 DE DEZEMBRO DE 2021

.

coNtrato
.

Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa nº 015/2021
cHaMada PÚBLica FaPesPa Nº 006/2021 – diePsac seLeÇÃo de 
caNdidatos Para coNcessÃo de BoLsa de PesQUisa.
objeto: concessão de Bolsa de Pesquisa na Modalidade tipo 4 - Mestrado, 
categoria a, área: serviço social, como forma de apoiar as atividades a se-
rem desenvolvidas pelo(a) Bolsista no Projeto “cabano socioecônomico”.
Bolsista: aNa claUdia GUEdEs fErNaNdEs
Valor: o valor mensal da Bolsa de Pesquisa é de r$ 2.611,26 (dois mil, 
seiscentos e onze reais e vinte e seis centavos).
dotação orçamentária: 19.571.1508.8897
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339018
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 30/11/2021.
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPEsPa

Protocolo: 735702
Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa nº 016/2021
cHaMada PÚBLica FaPesPa Nº 006/2021 – diePsac seLeÇÃo de 
caNdidatos Para coNcessÃo de BoLsa de PesQUisa.
objeto: concessão de Bolsa de Pesquisa na Modalidade tipo 7 - Gradua-
ção, categoria a, área: letras, como forma de apoiar as atividades a se-
rem desenvolvidas pelo(a) Bolsista no Projeto “cabano socioecônomico”.
Bolsista: Márcio JosÉ arrUda GaNdra
Valor: o valor mensal da Bolsa de Pesquisa é de r$ 1.249,31 (Um mil, 
duzentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).
dotação orçamentária: 19.571.1508.8897
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339018
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data da assinatura: 30/11/2021.
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPEsPa

Protocolo: 735706
Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa nº 014/2021
cHaMada PÚBLica FaPesPa Nº 006/2021 – diePsac seLeÇÃo de 
caNdidatos Para coNcessÃo de BoLsa de PesQUisa.
objeto: concessão de Bolsa de Pesquisa na Modalidade tipo 3 - Mestrado, 
categoria a, área: ciências sociais, como forma de apoiar as atividades a 
serem desenvolvidas pelo(a) Bolsista no Projeto “cabano socioecônomico”.
Bolsista: lEoNardo faBiaNo soUsa MalcHEr
Valor: o valor mensal da Bolsa de Pesquisa é de r$ 2.611,26 (dois mil, 
seiscentos e onze reais e vinte e seis centavos).
dotação orçamentária: 19.571.1508.8897
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339018
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data da assinatura: 30/11/2021.
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPEsPa

Protocolo: 735699
Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa nº 011/2021
cHaMada PÚBLica FaPesPa Nº 006/2021 – diePsac seLeÇÃo de 
caNdidatos Para coNcessÃo de BoLsa de PesQUisa.
objeto: concessão de Bolsa de Pesquisa na Modalidade tipo 1 - Mestrado, 
categoria a, área: Economia, como forma de apoiar as atividades a serem 
desenvolvidas pelo(a) Bolsista no Projeto “cabano socioecônomico”.
Bolsista: raiMUNdo Victor oliVEira saNtos
Valor: o valor mensal da Bolsa de Pesquisa é de r$ 2.611,26 (dois mil, 
seiscentos e onze reais e vinte e seis centavos).
dotação orçamentária: 19.571.1508.8897
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339018
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data da assinatura: 30/11/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPEsPa

Protocolo: 735697
Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa nº 010/2021
cHaMada PÚBLica FaPesPa Nº 006/2021 – diePsac seLeÇÃo de 
caNdidatos Para coNcessÃo de BoLsa de PesQUisa.
objeto: concessão de Bolsa de Pesquisa na Modalidade tipo 1 - Mestrado, 
categoria a, área: Economia, como forma de apoiar as atividades a serem 
desenvolvidas pelo(a) Bolsista no Projeto “cabano socioecônomico”.
Bolsista: Marcilio da silVa Matos
Valor: o valor mensal da Bolsa de Pesquisa é de r$ 2.611,26 (dois mil, 
seiscentos e onze reais e vinte e seis centavos).
dotação orçamentária: 19.571.1508.8897
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339018
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 30/11/2021.
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPEsPa

Protocolo: 735693

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 179, de 25 de NoVeMBro de 2021 -  
o PrEsidENtE da ProdEPa – EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do Estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; considerando 
processo de n° 2021/1192558; r E s o l V E: art.1º designar EriKa 
saGratZHi coUra, Gerente de área, matrícula 5947187, como substituta 
interina de GUstaVo BEZErra da costa, matrícula 5946235, diretora da 
diretoria de desenvolvimento de sistemas- dds, no período de 03/11/2021 
a 16/11/2021 em função do gozo de férias do titular. art. 2º Esta 
Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir 
de 03 de novembro de 2021. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, 25 de novembro de 2021. Marcos 
aNtÔNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria - Presi Nº.180, de 29 de NoVeMBro de 2021 -  
o PrEsidENtE da ProdEPa – EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do Estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsidEraNdo 
o processo n° 2021/1322684. coNsidEraNdo decreto Estadual de nº 
795/2020. r E s o l V E: art. 1º colocar o servidor fErNaNdo JosÉ folHa 
do ValE JÚNior, analista de suporte, matrícula 8084710/2, à disposição 
da secretaria de Estado de administração Penitenciária - sEaP, com ônus 
para o órgão cessionário, a contar de 01/12/2021. art. 2º Esta Portaria 
entrará em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, 29 de novembro de 2021. Marcos 
aNtÔNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 735847

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº DO TERMO ADITIVO: 1º - Nº DO CONTRATO: 030/2021 - Modalida-
dE dE licitaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 008/2020 - PartEs: ProdEPa E Pro-
JEtar EdificaÇÕEs E PaViMENtaÇÃo EirEli - ME - oBJEto E JUstificati-
catiVa do aditaMENto: – reequilíbrio Econômico financeiro, Preço e dotação 
orçamentária - Valor (r$): 94.673,74 - data da assiNatUra: 30/11/2021 
- dotaÇÃo orÇaMENtária: 23.722.1508.7669 – 449051 -  foNtE dE rE-
cUrso: 0660 - ordENador rEsPoNsáVEl: Marcos aNtÔNio BraNdÃo da 
costa - ENdErEÇo do coNtratado E cEP : Belém - Pará, av. Bernado sayão, 
nº 2050, n º 1188, bairro: Jurunas, cEP: 66030-120.

Protocolo: 734228
.

diÁria
.

Portaria Nº 579, de 29 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) JorGE lUiZ da silVa loPEs, analista de redes 
e dados, matrícula 73420, 20/12/2021 a 22/12/2021, à Belém-Pa/sta 
isabel/Vigia/Maracanã/tucuruí/Belém-Pa, para Manutenção Preventiva/
corretiva de cidade digital, santa isabel. Vigia, Maracanã. região Guamá. 
tucuruí região lago do tucuruí.
Portaria Nº 580, de 29 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) lEoPoldo JosÉ MoraEs ViaNa, técnico 
de Manutenção, matrícula 72113, 06/12/2021 a 10/12/2021, à Belém-
Pa/itupanema/capanema/castanhal/são caetano de odivelas/Belém-
Pa, para Manutenção Preventiva/corretiva de cidade digital. itupiranga 
região lago do tucuruí. capanema, rio caeté. castanhal e são caetano 
de odivelas, região Guamá. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 582, de 29 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) MarcEl saNtos caBral, analista de 
suporte, matrícula 73258, 20/12/2021 a 22/12/2021, à Belém-Pa/
salvaterra/Bragança/santa Maria/Belém-Pa, para Manutenção Preventiva/
corretiva de cidade digital, salvaterra região Marajó. Bragança região 
rio caeté santa Maria, região Guamá. ordenador: Marcos aNtoNio 
BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 583, de 30 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNato cHaME rodriGUEs, técnico 
em telecomunicações, matrícula 734276, 27/11/2021 a 01/12/2021, à 
Belém-Pa/canaã dos carajás/Belém-Pa, para Manutenção corretiva na 
estação de canaã dos carajás. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.


