








 diário oficial Nº 34.704  99 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 01/2021
Lista de coNVocados 

aProVados Para os MUNicÍPios de BeLÉM e BeNeVides.
ENdErEÇo dE ENtrEGa dE docUMENtos: sEdE sEctEt, nesta cidade 
de Belém, Estado do Pará, sito à rua arcipreste Manoel teodoro, 1020 - 
Bairro campina, 660 17-000.

NoME NÚMEro dE iNscriÇÃo
denise luzia Ney da cunha Beltrão 600859

allan Barroso Pinheiro 600833
allan Michel alvarenga Barbosa Junior 600501

luiz augusto de Moraes rayol 600814
filipe de castro Quelhas 500529

Hugo Nicolau Magalhães de souza conte 600629
dulciclea de Jesus Palha 600821

diego da silva Nunes 600781
cíntia Maia santos 600671

lucas dos santos furtado 600697
fabrício Pinho da luz 600812

denisson luiz costa duarte 600764
daniely ribamar da silva sousa 600820

aProVados Para o MUNicÍPio de saNtarÉM.
ENdErEÇo dE ENtrEGa dE docUMENtos: sede da EEtEPa santarém, 
sito à rua avenida fernando Guilhon, esquina com Everaldo Martins (Pa 
457) - Bairro: alvorada - santarém - Pará – Brasil.

NoME NÚMEro dE iNscriÇÃo
Juliana auzier seixas 600523

 
Protocolo: 706289

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 035/2021 -  ModalidadE dE licita-
ÇÃo: dispensa de licitação n.º 014/2021 - PartEs: ProdEPa E ENEas 
GoNÇalVEs dE liMa – oBJEto: locação de uma área no Município de 
sapucaia, estado do Pará (fazenda sol Nascente) - data da  assiNatU-
ra: 08/09/2021 - ViGÊNcia: 08/09/2021 a 07/09/2026 - Valor (r$): 
78.000,00 - dotaÇÃo orÇaMENtária: 23.122.1297.8338  – 339036 - 
foNtE dE rEcUrso: 0261 -  ordENador rEsPoNsáVEl: Marcos aN-
tÔNio BraNdÃo da costa - ENd. do coNtratado: rodovia Pa 150 km 
75 s/n - cEP: 68.548-000  Município de sapucaia – Estado do Pará.
                         

Protocolo: 705788
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021
Processo Pae Nº 2021/822.180
oBJEto: Prestação de serviço de solução de impressão composta de har-
dware e softwares de impressão e gerenciamento, incluindo locação de 
hardware (impressoras), concessão de uso de softwares, instalação, im-
plantação, manutenção e assistência técnica e fornecimento de peças e 
suprimentos, inclusive papel.
data da aBErtUra: 8 de outubro de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPrasNEt)
UasG da ProdEPa: 925483
ordENador rEsPoNsáVEl: Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa 
PrEGoEiro: Eduardo andrade
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamentais.
gov.br (coMPrasNEt) e no Mural de licitações (www.compraspara.gov.br).

Protocolo: 705893
..

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 027/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2016/142056
1.1. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para a construção de arenas Esportivas no município de 
Marapanim/PA, de acordo com as especificações que se encontram enumera-
das e explicitadas nos anexos do Edital da tomada de Preços n°. 006/2017.
1.1 –os produtos a serem adquiridos deverão estar de acordo com as es-
pecificações mínimas descritas no TERMO DE REFERÊNCIA.
assiNatUra: 16/09/2021
ViGÊNcia: a contar da data da ordem de serviço

dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional Programática: 08101.27.812.7433.7572 fonte de recursos: 
0106000000/6101000000 Elemento de despesa: 449051 ação: 235830 
Pi: 212000aQPMP
Valor: R$ 283.572,78 (duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta 
e dois reais e setenta e oito centavos).
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659 fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 449051 ação: 235830 Pi: 212000aQPMP
Valor: r$ 169.956,70 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinquen-
ta e seis reais e setenta centavos)
Valor total: R$ 453.529,48 (quatrocentos e cinquenta e três mil, qui-
nhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).
coNtratada: a Empresa stYlUs coNstrUÇÃo ciVil E sErViÇos EirE-
li, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.342.268/0001/50.
ordENador dE dEsPEsa: NiVaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 706159
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 09/2021 seeL
a sEEl comunica que realizará licitação para registro de Preço na modalidade 
Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é Aquisição 
de consumo esportivo visando atender as demanda e fomentar o esporte nos 
programa e projetos desta Secretaria, além de emendas parlamentares de 
execução direta e apoio a diversas comunidades esportivas no Estado de Pará.
data da abertura: 01/10/2021 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.comprasgoverna-
mentais.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), 17 de setembro de 2021.
Pregoeiro: Rafael Theocharopoulos Corrêa                                         

Protocolo: 706038
..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de rescisÃo UNiLateraL
termo de rescisão Unilateral do contrato administrativo Nº 021/2018-
SEEL, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER e a 
empresa PlaNo dirEtor coNstrUtora ltda - ME.
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E laZEr e PlaNo dirEtor 
coNstrUtora ltda - ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 17.572.133/0001-35.
Objeto: O presente Termo tem como objeto a RESCISÃO UNILATERAL do 
Contrato nº 021/2018-SEEL, firmado entre as partes em 07 de Maio de 
2018, tendo por objeto a CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO 
MUNicÍPio dE MaraPaNiM/Pa.
fundamento legal: cláusula sexta do contrato nº 021/2018, item 6.1.1. e 
ainda, no artigo 78, inciso Vii da lei federal nº 8.666/93.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
ordENador: NiVaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 705814
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 41/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcEsso N°: 2021/864970
data dE ratificaÇÃo: 17/09/2021
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 41/2021 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atraVÉs dE tErMo dE foMENto Para o dEsEN-
VolViMENto do ProJEto do EVENto circUito sEEl sKatE strEEt.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 156,650,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais).
Considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SECRETARIO DE 
Estado dE EsPortE E laZEr, arliNdo PENHa da silVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 41/2021, nos termos art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com a FEDERAÇÃO PARAENSE DE SKATE-FPSK, CNPJ Nº 
09.619.494/0001-61.

Protocolo: 706243
eXtrato do terMo de FoMeNto: 41/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcEsso N°: 2021/864970
data dE ratificaÇÃo: 17/09/2021
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 41/2021 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atraVÉs dE tErMo dE foMENto Para o dEsEN-
VolViMENtodo do EVENto circUito sEEl sKatE strEEt.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 10/08/2021 a 29/08/2021.
osc: fEdEraÇÃo ParaENsE dE sKatE-fPsK, cNPJ Nº 09.619.494/0001-61.
dotaÇÃo orÇaMENtária: funcional Programática: 
08101.27.812.1499.8317c; Fonte de Recursos: 0145; Elemento de Des-
pesa: 33041; Ação; 186114
r$ 156,650,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais).
data da assiNatUra: 17/05/2021.
ordENador rEsPoNsáVEl: NiVaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 706244


