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..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 036/2021 - ModalidadE dE lici-
TaÇÃo:Pregão Eletrônico nº 023/2021 - ParTES: ProdEPa E TSJ TElE-
MarKETiNG EirEli - ME – oBJETo: Prestação de serviço de call center, 
com tecnologia CRM de service desk e software de Inteligência Artificial (IA) 
para relacionamento receptivo a clientes da ProdEPa - daTa da aSSiNa-
TUra: 08/09/2021 - ViGÊNcia: 08/09/2021 a 07/09/2022 - Valor (r$): 
2.460.000,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8238 –339037 - 
foNTE dE rEcUrSo: 0101/0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENd. do coNTraTado: Belém - Pará, 
travessa Ó de almeida, nº 634 – altos -  Bairro reduto, cEP: 66053-190.

Protocolo: 702064
eXtrato de coNtrato. Nº : 034/2021 - ModalidadE dE coNTra-
TaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 016/2020 e seus anexos e a ata de registro 
de Preços nº 016-c/2020 - ParTES: ProdEPa E VENGE coNSTrUÇÕES 
E TEcNoloGia lTda – oBJETo: Prestação de serviços de lançamento de 
redes de fibra óptica para ampliação da Rede Estadual de Telecomunicação 
de dados, com fornecimento de materiais e acessórios - daTa da aSSiNa-
TUra: 08/09/2021 - ViGÊNcia: 08/09/2021 a 07/09/2022 - Valor (r$): 
159.416,19 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040 - 
foNTE dE rEcUrSo: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aN-
TÔNio BraNdÃo da coSTa - ENd. do coNTraTado: Nova lima, Minas 
Gerais, rua Star, nº 30, Bairro Jardim canadá - cEP 34.007-666.

Protocolo: 701959
eXtrato de coNtrato. Nº : 033/2021 - ModalidadE dE coNTra-
TaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 016/2020 e seus anexos e a ata de registro 
de Preços nº 016-c/2020 - ParTES: ProdEPa E VENGE coNSTrUÇÕES 
E TEcNoloGia lTda – oBJETo: Prestação de serviços de lançamento de 
redes de fibra óptica para ampliação da Rede Estadual de Telecomunicação 
de dados, com fornecimento de materiais e acessórios - daTa da aSSiNa-
TUra: 08/09/2021 - ViGÊNcia: 08/09/2021 a 07/09/2022 - Valor (r$): 
322.470,72 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 – 449040 - 
foNTE dE rEcUrSo: 0301 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aN-
TÔNio BraNdÃo da coSTa - ENd. do coNTraTado: Nova lima, Minas 
Gerais, rua Star, nº 30, Bairro Jardim canadá, cEP 34.007-666.

Protocolo: 701957
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 3º. - Nº do coNtrato: 014/2019 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 007/2019 - ParTES: ProdEPa 
e oi S.a - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogação do 
prazo de vigência; e acréscimo da Velocidade, Preço e dotação orçamen-
tária - Valor (r$): 1.882.449,12 - daTa da aSSiNaTUra: 03/09/2021 
- ViGÊNcia do adiTaMENTo: 05/09/2021 a 04/09/2022 - doTaÇÃo or-
ÇaMENTária: 23.126.1508.8238 – 339040 - foNTE dE rEcUrSo: 0261 
- ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa. 
/ ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: rio de Janeiro/rJ, rua do lavradio, 
n.º 71, 2º andar, centro, cEP 20.230-070.

Protocolo: 700045
.

diÁria
.

Portaria Nº 393, de 3 de seteMBro de 2021 - diária ao(à) 
colaborador(a) WaldoMiro afoNSo MorEira da coSTa, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 733393, 02/09/2021 a 02/09/2021, 
à Belém-Pa/Paragominas/Belém-Pa, para complementação da vistoria 
de ativação na rede metropolitana para ativação do dPE - Paragominas. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 394, de 8 de seteMBro de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão de infovias digitais, 
matrícula 73394, 06/09/2021 a 10/09/2021, à Belém-Pa/altamira/ Vitoria do 
Xingú/BelémPa, para Manutenção corretiva Backbone dWdM entre anapu e 
Jurupari. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 395, de 9 de seteMBro de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, matrícula 73404, 03/09/2021 
a 03/09/2021, à Belém-Pa/iNHaNGaPi/Belém-Pa, para Manutenção na 
escola EEEM aGoSTiNHo MoraES dE oliVEira em iNHaNGaPi. região 
Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 396, de 9 de seteMBro de 2021 - diária ao(à) 
colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista de rede e dados, 
matrícula 73424, 03/09/2021 a 03/09/2021, à Belém-Pa/iNHaNGaPi/Belém-
Pa, para Manutenção na escola EEEM aGoSTiNHo MoraES dE oliVEira em 
iNHaNGaPi. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 701958

..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

Portaria 411/GePs/setUr de 09 de seteMBro 2021; 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/960575; rESolVE: 
conceder 10 e ½ (dez e meia) diária ao servidor JoSÉ JorBEM araÚJo da 
SILVA, matrícula funcional nº 57230575/2, Motorista.OBJ: a fim conduzir 
servidores para realizar o acompanhamento de ação de estruturação das 
praias do Pesqueiro e da Barra Velha.dESTiNo: Soure/Pa.PErÍodo: 07 a 
18/09/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 701972
Portaria 410/GePs/setUr de 09 de seteMBro 2021; 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/984422; rESolVE: conceder 
06 e ½ (seis e meia) diária à servidora MarGarETE riBEiro doS SaNToS 
CARVALHO, Matrícula Nº 5960153/1, Gerente de Qualificação dos Serviços 
Turísticos. OBJ: a fim de acompanhar o curso de manipulação de alimentos, 
realizar o workshop de ordenamento e visitas de sensibilização referente 
ao cadastur. dESTiNo: Paragominas/Pa;PErÍodo: 12 a 18/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.
diretor de administração e finanças

Protocolo: 701969
Portaria 409/GePs/setUr de 09 de seteMBro de 2021; 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/984426; rESolVE: conceder 
06 e ½ (seis e meia) diárias à servidora áUrEa STElla dE carValHo 
coSTa, matrícula funcional nº 55589438/1,assistente de gestão em 
turismo. OBJ: a fim de acompanhar o curso de manipulação de alimentos, 
realizar o workshop de ordenamento e visitas de sensibilização referente 
ao cadastur.dESTiNo: Paragominas/Pa; PErÍodo: 12 a 18.09.2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.
diretor de administração e finanças

Protocolo: 701966
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 517/2021/GGP/dPG, de 09 de seteMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2021/967990; 
considerando os termos da PorTaria Nº 324/2021-GGP-dPG, dE 10.06.2021, 
publicada no d.o.E. Nº 34.613, de 17.06.2021, por meio da qual foram 
concedidas férias regulamentares ao Servidor Público JaYlSoN PErEira 
diGEr, que exerce suas funções no Gabinete da defensoria Pública-Geral; 
considerando, por fim, o princípio da continuidade do serviço, RESOLVE:
i - designar o Servidor Público MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo, id. fun-
cional nº 55585587, para exercer suas atividades junto ao Gabinete da 
defensoria Pública-Geral, no período de 13/09/2021 a 02/10/2021.
II - Conceder Gratificação de Atividade de Gabinete – GAG, no percentual 
de 30% (trinta por cento), incidente sobre o vencimento base, ao Servidor 
Público MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo, id. funcional nº 55585587, nos 
termos do art. 17, i, alínea “a”, da lei N° 8.107, de 19 de fevereiro de 2015 
(Pccr), no período de 13/09/2021 a 02/10/2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 702512
Portaria Nº 511/2021/GGP/dPG, de 1º de seteMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 054, de 07 de fe-
vereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2020/182635, resolve:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº. 030/2020-GaB/dPG, de 14 de 
fevereiro de 2020, publicada no d.o.E. Nº 34.109, de 06.02.2020, que 
designou a defensora Pública JaNicE coSTa da SilVa para atuar na 13ª 
defensoria Pública cível de Belém.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 701970
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 004/20221
coNtrato Nº: 049/2018
Processo N.º 2018/440213 dPe/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa: claro S.a (Mf sob nº 40.432.544/0001-47).
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA SEXTA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a contar 
de 10/10/2021 a 10/10/2022. daTa da aSSiNaTUra: 08/09/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458. Natureza de despesa:  339039. fonte: 0101. Plano 
interno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 266608. foro: Justiça Estadual do 
Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada: NEWToN cUNHa da coSTa. cPf/Mf: 
319.257.742-87.
ENdErEÇo da EMPrESa: Travessa Quintino Bocaiúva, 1138, Bairro Nazaré 
– Belém/Pa, cEP: 66.053-240.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 701989


