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3º TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 012/2021 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE 
REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA AMPLIAÇÃO DA 
REDE DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS DO 
ESTADO, QUE FAZEM ENTRE SI, EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - 
PRODEPA E JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA 
JUNIOR EIRELI - DANTEC, 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: JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI, título do estabelecimento ou nome de 
fantasia  DANTEC, inscrita no CNPJ n.º 16.909.810/0001-03, com sede na cidade de Belém, Estado do 
Pará, sito à Rua Balmoral, Quadra WE 16, n.º 40, Conjunto Tapajós, bairro Tapanã/Icoaraci, telefone (91) 
98889-6603 / 3230-5167, CEP: 66.833-520, representada legalmente pelo Sr. JOSE M. BARROSO DE 
ALMEIDA JUNIOR, Sócio Administrador, portador do RG n.º 2162394 – SSP/PA e inscrito no CPF n.º 

379.359.092-53, no final assinado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
As partes resolvem aditar pela TERCEIRA vez o Contrato n.º 012/2021, assinado em 22/03/2021, tem 
como fundamento legal o Processo PAE nº 2020/37.054, o Pregão Eletrônico nº 016/2020 e seus anexos 
e a Ata de Registro de Preços nº 016-A/2020 e o Processo PAE desta Contratação 2021/258538, tudo 
em conformidade com a Leis Federais nº 13.303/2016 e 10.520/2002, com a Lei Estadual nº 6.474/2002, 
com os Decretos Estaduais n° 878/2008, 2.034/2009, 2.121/2018, 534/2020 e 991/2020, pelo Decreto 
Federal nº 10.024/2019, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODEPA e com Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, mediante as Cláusula e condições a seguir descritas: 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
2. - O presente Termo Aditivo tem como objeto:
2.1 – Prorrogar o Prazo de Vigência; e  
2.2 – Do preço e da Dotação Orçamentária  

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VIGÊNCIA 
3.1 - O prazo de vigência do presente Contrato será prorrogado por mais 09 (nove) meses, contados a 
partir de 22 de março de 2022, vigorando o mesmo até 21 de dezembro de 2022, admitindo-se a sua 
prorrogação através de termo aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO ACRESCIMO, PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

3.1 – Após acordo entre as partes o valor do contrato não sofrerá reajuste, perfazendo o Valor Global 
Estimado em R$ 6.228.325,00 (seis milhões, duzentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco 
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reais), restando saldo de R$ 3.825.707,61 (três milhões, oitocentos e vinte e 
cinco mil, setecentos e sete reais e sessenta e um centavos), para utilização no período acima 
citado, de acordo com anuência da contratada que é parte indivisível e integrante, do processo nº 
2021/258538.  

3.2 – As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão à conta da Dotação Orçamentária da 
CONTRATANTE, a seguir especificada: 

0101 – Recursos Ordinário; 
23.722.1490.8703 –Promoção ao Acesso Público à Internet; 
44.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ. 

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 máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua assinatura. 

E, por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para todos os efeitos 
legais. 

Belém - Pará, 21 de março de 2022. 

________________________________________ 
MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA  

Presidente da PRODEPA 

________________________________________ 
JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR  

Representante Legal - DANTEC 

TESTEMUNHAS:

1._______________________________ 2. _______________________________
Nome      Nome

CPF/MF:      CPF/MF:

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BARROSO DE 
ALMEIDA JUNIOR:37935909253 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, 
ou=18530917000163, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=JOSE MARIA BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR:37935909253 
Dados: 2022.03.18 11:10:35 -03'00'

MARCOS ANTONIO BRANDAO 
DA COSTA:04805186291

Assinado de forma digital por 
MARCOS ANTONIO BRANDAO 
DA COSTA:04805186291
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FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 87/2022 – GaBiNete, de 21 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 no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 07 (sete) dias de licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, no período de 15/01/2022 a 21/01/2022, 
da servidora ValdEJaNE loPES dE oliVEira, identidade funcional nº. 
57228697/2, ocupante do cargo de TÉcNico EM GESTÃo dE dESENVol-
ViMENTo, ciÊNcia, TEcNoloGia E iNoVacÃo, de acordo com o disposto 
no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e conforme Proc. 
2022/64311 e laudo Médico nº 87466.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 774318
.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas
alteração do extrato de divulgação da cHaMada Nº 002/2022
Apoio à Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação, pu-
blicada no doe de 18 de março de 2022.
O Diretor Científico da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E 
PESQUiSaS – faPESPa resolve:
alTErar o extrato de divulgação da cHaMada Nº 002/2022 - aPoio À rE-
aliZaÇÃo dE EVENToS ciENTÍficoS, TEcNolÓGicoS E dE iNoVaÇÃo, 
publicada no doE de 18 de março de 2022.
onde se lê:
[...] Período de Submissão: o prazo para inscrição das propostas do pro-
grama ficará aberto do dia 04 de abril a 30 de setembro de 2022 [...].
Leia-se:
[...] Período de Submissão: o prazo para inscrição das propostas do programa 
ficará aberto do dia 18 de março de 2022 a 30 de setembro de 2022 [...].
deyvison Medrado
Diretor Científico

Protocolo: 774062
.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL de PreGÃo eLetrÔNico FaPesPa/ No 001/2022
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas-faPESPa comuni-
ca que realizará licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do 
tipo menor preço por item, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços de assistência técnica, manutenção preventica e corretiva, com su-
bistituição de peças e acessórios quando necessário de 01 (um) elevador 
marca OTIS, instalado no edificio sede da fapespa conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 01.04.2022
Hora dE aBErTUra: 10:00 (Horário de Brasília)
ENdErEÇoElETrÔNico: www.gov.br/compras/pt-br.
UaSG: 925812 - faPESPa (aV. Gentil Bittencourt, 1868 – bairro São Brás, 
cEP: 66.063-018 Belém).
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, do dia 22.03.2022, até às 10:00 do dia 01.04.2022 (Ho-
rário de Brasília – df).
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Gover-
no federal - coMPraSNET, no endereço https://www.gov.br/compras/
pt-br, no Portal de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPa-
rá, no endereço www.compraspara.pa.gov.br e site da faPESPa endereço 
http://www.fapespa.pa.gov.br/.
Belém, 22 de março de 2022.
rafaella de lima abreu
Pregoeira.

Protocolo: 774480

.

.

diÁria
.

Portaria N° 048/2022 – dirad/FaPesPa, de 21 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 044/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 21 
de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/330256;

r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
MaTrÍcUla: 5961460/1
carGo: dirETor-PrESidENTE
TraJETo: Belém-Pa/ Marabá-Pa / Belém-Pa
PErÍodo: 24/03/2022 a 26/03/2022
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar da programação da cerimonia de posse da diretoria 
federação da agricultura e Pecuárias do Pará.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 21 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 774401

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 3º - Nº do coNtrato: 012/2021 - Moda-
lidadE dE coNTraTaÇÃo Pregão Eletrônico nº 016/2020 e seus anexos 
e a ata de registro de Preços nº 016-a/2020 - ParTES: ProdEPa – JoSE 
M. BarroSo dE alMEida JUNior EirEli - daNTEc - oBJETo E JUS-
TificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogar o Prazo de Vigência; e do 
preço e da dotação orçamentária - Valor (r$): 6.228.325,00 - daTa 
da aSSiNaTUra: 21/03/2022 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 22/03/2022 
a 21/12/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1490.8703  - 449040 
- foNTE dE rEcUrSo:  0101 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aN-
TÔNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP : Belém 
- Pará, rua Balmoral, Quadra WE 16, n.º 40, conjunto Tapajós, bairro

Protocolo: 774181

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 484/2021-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº  30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
designar o servidor (a) adolfo doS SaNToS MEirElES, matrícula nº 
2015170/1, para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada 
com a para atuar na fiscal do Fomento Nº 69/2021 a ser celebrado com a 
fEdEraÇÃo dE fUTEBol 7 SociETY, cNPJ Nº 22.868.499/0001-69, o qual 
possui como objeto a transferência voluntária de recurso para a execução 
do “ProJETo ESPorTE NaS PraÇaS”.
 Belém, 28 de dezembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 774579
..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 69/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/1382955
daTa dE raTificaÇÃo: 28/12/2021.
oBJETo:o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 69/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo “ProJETo 
ESPorTE NaS PraÇaS”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29 caPUT e de-
mais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 28 de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.
oSc: fEdEraÇÃo dE fUTEBol 7 SociETY, cNPJ: 22.868.499/0001-96.
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 272536
Pi: 21dEMG00436c
r$ 1.000.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 28/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 774524


