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de coordenador(a), por meio do Edital nº 004/2020 - sEctEt - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para a coordenação e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo ao coordenador corres-
ponde a r$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo 
de 80 (oitenta) horas ao mês.
PErÍodo dE viGÊNcia da ProrroGaÇÃo: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 746825
eXtrato de ProrroGaÇÃo d0 terMo de coNcessÃo de BoLsa 
de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: ÚrsUla aMaNda dos saNtos siQUEira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do termo 
de concessão de bolsa de incentivo ao bolsista selecionado(a) para a função 
de coordenador(a), por meio do Edital nº 004/2020 - sEctEt - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para a coordenação e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo ao coordenador corres-
ponderá a r$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máxi-
mo de 80 (oitenta) horas ao mês.
PErÍodo dE viGÊNcia da ProrroGaÇÃo: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 746841
eXtrato de ProrroGaÇÃo d0 terMo de coNcessÃo de BoLsa 
de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Zaira lÚcia MartiNs vENÂNcio
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do 
termo de concessão de bolsa de incentivo ao bolsista selecionado(a) para a 
função de coordenador(a), por meio do Edital nº 004/2020 - sEctEt - Edi-
tal de credenciamento de profissionais especializados para a coordenação 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo ao coordenador corres-
ponderá a r$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máxi-
mo de 80 (oitenta) horas ao mês.
PErÍodo dE viGÊNcia da ProrroGaÇÃo: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy.

Protocolo: 746843
eXtrato de ProrroGaÇÃo d0 terMo de coNcessÃo de BoLsa 
de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: sUElEM cardEllY diNEllY
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do 
termo de concessão de bolsa de incentivo ao bolsista selecionado(a) para 
a função de apoio as atividades administrativas, por meio do Edital nº 
004/2020 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais especia-
lizados para a coordenação e apoio às atividades administrativas para 
atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de 
vínculo empregatício com o Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo, ao apoio ás atividades 
administrativas corresponde á r$ 20,00 (vinte reais) por hora, limitada a 
um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
PErÍodo dE viGÊNcia da ProrroGaÇÃo: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 746837
eXtrato de ProrroGaÇÃo d0 terMo de coNcessÃo de BoLsa 
de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: taMisi Matos olivEira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do 
termo de concessão de bolsa de incentivo ao bolsista selecionado(a) para 
a função de apoio as atividades administrativas, por meio do Edital nº 
004/2020 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais especia-
lizados para a coordenação e apoio às atividades administrativas para 
atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de 
vínculo empregatício com o Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo, ao apoio ás atividades 
administrativas corresponde á r$ 20,00 (vinte reais) por hora, limitada a 
um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
PErÍodo dE viGÊNcia da ProrroGaÇÃo: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 746839

eXtrato de ProrroGaÇÃo d0 terMo de coNcessÃo de BoLsa 
de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: sÉrGio isMaEl MiraNda dE vascoNcElos cHavEs
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do termo 
de concessão de bolsa de incentivo ao bolsista selecionado(a) para a função 
de coordenador, por meio do Edital nº 004/2020 - sEctEt - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para a coordenação e apoio às 
atividades administrativas para atendimento às demandas do programa Pará 
Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo ao coordenador corres-
ponde a r$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo 
de 80 (oitenta) horas ao mês.
PErÍodo dE viGÊNcia da ProrroGaÇÃo: 01/01/2022 a 31/12/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 746835
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
distrato de Bolsa de incentivo – Edital 004/2020 de credenciamento 
de profissionais especializados para a coordenação e apoio às atividades 
administrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profis-
sional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
PartEs: sEctEt e Natalia cavalcaNtE assUNÇÃo.
fUNÇÃo: Bolsista - aPoio as atividadEs adMiNistrativas.
iNÍcio da Bolsa: 06/01/2021
data do distrato: a contar de 30/11/2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
secretário de Estado

Protocolo: 746853
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N°262/2021 – GaBiNete, de 20 de dezembro 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 na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNsidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do registro civil de Nas-
cimento n° 06565601552021101630029074077847;
rEsolvE:
i – coNcEdEr a servidora dEYsE silva aMaral, id. funcional nº. 
5941881/1, ocupante do cargo técnico em administração e finanças – ci-
ências contábeis, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, no 
período de 05 de dezembro de 2021 a 02 de junho de 2021.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 05 de dezembro de 2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 20 de dezembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 746731

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 4º - Nº do coNtrato: 041/2018 - Mo-
dalidadE dE licitaÇÃo: dispensa de licitação n.º 008/2018 -  Par-
tEs: ProdEPa  E associaÇÃo PÓlo ProdUtivo Pará – fáBrica 
EsPEraNÇa - oBJEto E JUstificaticativa do aditaMENto: Prorro-
gar o Prazo de vigência; e Preço e da dotação orçamentária - valor 
(r$): 528.880,56 -  data da assiNatUra: 28/12/2021 - viGÊNcia do 
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aditaMENto: 28/12/2021 a 27/12/2022 - dotaÇÃo orÇaMENtária: 
23.122.1297.8338 - 339037 - foNtE dE rEcUrso:  0261 - ordENador 
rEsPoNsávEl: Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa - ENdErEÇo do 
coNtratado E cEP : travessa Benjamim constant, n° 313, reduto - cEP: 
66053-040, Belém-Pará.

Protocolo: 740428

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 480/2021-seeL, de 27 de deZeMBro de 2021.
coNcEdEr a servidora carla dE fátiMa silva da cUNHa frEitas, 
Matrícula nº 57234846/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pú-
blica - administração, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 
03/01/2021 a 01/02/2021, referente ao triênio de 2016 a 2019. ordena-
dor: NivaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 746966

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 10/2021
a sEEl comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
do tipo MENor PrEÇo GloBal, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de alimentação (buffet) para aten-
dimento dos eventos oficias/sociais promovidos pela Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer (sEEl).
data da abertura: 12/01/2022 às 9h30 (horário de Brasília). local: www.
comprasgovernamentais.gov.br
UasG: 925454–sEEl–Belém/Pa, rod. augusto Montenegro, Km 03, s/
Nº(2º Bloco - anexo do dEtraN). Bairro da Nova Marambaia. cEP: 66.640-
000.tel: (91) 3201-2300.
rEcEBiMENto dE ProPostas: a partir da disponibilização do Edital no 
sistema comprasnet.
oBs1: o Edital poderá ser acessado nos meios: www.comprasnet.gov.
br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados por e-mail: licitacaoseel@
hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo 
estará disponível no setor de licitação-sEEl (9h às 15h- em dias úteis).
Belém (Pa), 28 de dezembro de 2021.
Pregoeiro: rafael correa

Protocolo: 747092

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº326/2021-seeL, 16 de seteMBro de 2021
iNtErroMPEr, a partir do dia 14 de setembro de 2021 o gozo de férias 
por necessidade de serviço, da servidora Maria cristiNa NUNEs Baia, 
matrícula nº nº57174286/2, referente ao exercício 2020/2021, a ser mar-
cado em período oportuno. ordenador: NivaN sEtUBal NoroNHa

Protocolo: 746970

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 01/2021
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE tUrisMo – sEtUr, cNPJ: 
15.488.858/0001-14, sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra – sEcUlt, 
cNPJ: 05.252.176/0001-54, sEcrEtaria dE Estado dE coMUNicaÇÃo 
– sEcoM, cNPJ: 05.575.916/0001-93, sErviÇo dE aPoio Às Micro E 
PEQUENas EMPrEsas do Estado do
Pará – sEBraE, cNPJ: 05.081.187/0001-19, associaÇÃo BrasilEira 
dE BarEs E rEstaUraNtEs – aBrasEl, cNPJ: 08.172.392/0001-88, 
UNivErsidadE da aMaZÔNia – UNaMa, cNPJ: 05.933.016/0006-85.
oBJEto: Estabelecimento de parceria entre os partícipes, visando desenvolver, 
conjuntamente, ações relacionadas à realização do projeto “Festival Tempero de 
Origem” evento gastronômico cuja finalidade é difundir a cultura gastronômica 
do Estado do Pará, tão relevante para a promoção do turismo de um lugar.

viGÊNcia: 01/10/2021 a 01/11/2021
data da assiNatUra: 01/10/2021
rEsPoNsávEis: aNdrÉ orENGEl dias, ÚrsUla vidal saNtiaGo dE 
MENdoNÇa, vEra lÚcia alvEs dE olivEira, rosaNE Marta alMEida 
olivEira, rUBENs da costa MaGNo JUNior, faBriZio aUGUsto GUa-
GliaNoNE dE soUZa E Maria BEtÂNia dE carvalHo fidalGo arroYo

Protocolo: 747226

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 674/2021/GGP/dPG, de 27 de deZeMBro de 2021.
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no exercício da 
defensoria Pública-Geral, em uso das atribuições que lhe confere o art. 8°, 
Xi e XXi, da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; consi-
derando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1445038; resolve:
designar o defensor Público faBio raNGEl PErEira dE soUZa, id fun-
cional nº 55589067, para responder, interinamente, pela coordenação do 
Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à violência de Gênero – NUGEN, a 
contar de 15.12.2021, sem prejuízo de suas atribuições à frente da coor-
denação de Políticas criminais Metropolitana.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará,
no exercício da defensoria Pública-Geral

Protocolo: 746918

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato Nº 70, de 27 de deZeMBro de 2021.
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no exercí-
cio da defensoria Pública-Geral, em uso das atribuições conferidas pelo 
art. 8°, viii e XXvii, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1432513; rEsolvE:
Exonerar, a pedido, JUliaNa GoMEs MartEl, id. funcional nº 5905158, 
do cargo em comissão de assEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, código 
das-dEf-PUB, a contar de 16/12/2021.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará,
no exercício da defensoria Pública-Geral

Protocolo: 746916
..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de coNtrato Nº 090/2021/tJPa // Partes: tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará e a empresa ovErsEE tEcNoloGia E sistEMas 
ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 04.071.307/0001-34 // objeto do 
contrato: prestação de serviço especializado em transmissão e armazena-
mento de áudio e vídeo multiponto (intranet/internet), com fornecimento 
de equipamentos, softwares, técnicos de operação e suporte técnico. // 
origem: adjudicação referente à licitação realizada na modalidade Pre-
gão Eletrônico de nº. 062/tJPa/2021, // valor global do contrato: r$- 
3.626.055,00 (três milhões, seiscentos e vinte e seis mil e cinquenta e cin-
co reais) durante o período de 24 (vinte e quatro) meses. // dotação orça-
mentária:  Programa de trabalho: 02.126.1417.8651 / 02.126.1417.8652 
// 02.126.1417.8653, fonte de recursos: 0118, Natureza da despesa: 
339040.// vigência: 01.03.2022 a 01.03.2024  // data da assinatu-
ra: 23.12.2021 // foro: Belém/Pa // representante do contratante: débo-
ra Moraes Gomes – secretária de administração // ordenador responsá-
vel: Miguel lucivaldo alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 747017


