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duzirá as servidoras do Gabinete do Secretário, da diretoria de administra-
ção e finanças – daf e o colaborador eventual, aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de junho de 2021. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças, em exercício.

Protocolo: 670022
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 011/2021
Data da Assinatura: 11/06/2021
Vigência: 11/06/2021 a 11/06/2021.
objeto: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa 
especializada no fornecimento, instalação e recuperação de peças de co-
municação visual e tátil para atender as necessidades desta fundação.
Valor: r$ 68.080,00
Exercício: 2021
fonte: 0101
Programa de Trabalho: 19.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
contratada: H dE f PirES SErViÇoS EirEli.
cNPJ: 18.655.861/0001-73
Endereço: Travessa dois de março nº 94, conj. Joécio Barbalho, aguas 
lindas, ananindeua /Pa – cEP 67.033-340.
ordenador de despesa: carlos Edilson de almeida Maneschy – diretor Pre-
sidente faPESPa.

Protocolo: 670011
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 071, de 21 de JUNHo de 2021 - r E S o l V 
E: art.1º designar rafaEl THUrY crUZ, matrícula 8082822, Gerente de 
área, como substituto interino de lUiZ carloS HENdErSoN GUEdES dE 
oliVEira, matrícula, 73.348, diretor da diretoria de Projetos Especiais - 
dPE, no período de 05/07/2021 a 31/07/2021, em função do gozo de férias 
do titular. 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, 21 de 
junho de 2021. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 669993

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 023/2021 - ModalidadE dE liciTaÇÃo 
: Pregão Eletrônico nº 011/2021 - ParTES: ProdEPa E radiocoMM TE-
lEcoMUNicaÇÕES coMErcio E SErViÇoS lTda – oBJETo: Prestação de 
serviço de manutenção de sistemas de rádios ponto-a-ponto (PTP) licenciados 
e não licenciados e de infraestrutura de telecomunicações - daTa da aSSi-
NaTUra: 16/06/2021 - ViGÊNcia: 16/06/2021 a 15/06/2022 - Valor (r$): 
1.259.660,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8238 – 339040- 
foNTE dE rEcUrSo: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔ-
Nio BraNdÃo da coSTa - ENd. do coNTraTado: Belém - Pará, rua João 
Balbi, n º 1188, bairro: São Brás, cEP: 66.060-565.

Protocolo: 669694
.

diÁria
.

Portaria Nº 253, de 21 de JUNHo de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
laEdSoN carloS Gaia JUNior, aNaliSTa dE SiSTEMaS, matrícula 
71838, 23/06/2021 a 25/06/2021, à Belém-Pa/Moju/abaetetuba/igarapé 
Miri/BelémPa, para remanejamento e instalação de Equipamento de 
Segurança. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 254, de 21 de JUNHo de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 734276, 22/06/2021 a 26/06/2021, à Belém-Pa/oeira e 
cametá/Belém-Pa, para continuação da instalação de banco de baterias, 
retificador, readequação elétrica, instalação dos clientes PCivil e PMilitar, 
e realinhamento do enlace com cametá. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 255, de 21 de JUNHo de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 73425, 22/06/2021 a 26/06/2021, à Belém-Pa/oeira e 
cametá/Belém-Pa, para continuação da instalação de banco de baterias, 
retificador, readequação elétrica, instalação dos clientes PCivil e PMilitar, 
e realinhamento do enlace com cametá. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 256, de 21 de JUNHo de 2021 - diária ao(à) 
colaborador(a) faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, 
matrícula 73170 , 22/06/2021 a 26/06/2021, à Belém-Pa/oeira e 
cametá/Belém-Pa, para continuação da instalação de banco de baterias, 
retificador, readequação elétrica, instalação dos clientes Pcivil e PMilitar, 
e realinhamento do enlace com cametá. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 670006
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria Nº 179/2021-seeL, de 02 de JUNHo de 2021.
coNcEdEr, 04 e ½ diárias ao servidor EriVElTo rodriGUES PaSTaNa, 
matrícula nº 5945680/1, para realizar visita técnica e workshop, no mu-
nicípio de São Miguel do Guamá – Pa, no período de 03 a 07/06/2021. 
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 670036

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de coNVocaÇÃo do seGUNdo coLocado
Processo nº: 2016/142056 - TOMADA DE PREÇOS 06/2017
o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, 
por intermédio da Presidente da comissão Especial de licitação, torna 
público que em face do TErMo dE rESciSÃo aMiGáVEl do coNTra-
To Nº004/2018 da empresa SoNorTE coNSTrUÇÕES lTda EPP, inscri-
ta sob nº de cNPJ: 09.509.747/0001-44, conforme processo adminis-
trativo nº 2016/142056, e, do Parecer emitido pela assessoria Jurídica 
nº014/2021 e em conformidade com art. 87, 88 e 95 da lei nº 8.666/93, 
CONVOCA a empresa remanescente, na ordem de classificação, empresa 
STYlUS coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS EirEli, inscrita sob nº de cNPJ: 
07.342.268/0001-50, para apresentar proposta de preços e documentos 
habilitatórios atualizados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a licita-
ção, e, para querendo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado assinar contrato cujo objeto é: Contratação de empresa es-
pecializada para a construção de arenas Esportivas no município de Mara-
panim/Pa, oriundo do contrato de repasse nº 831695/1032231-37/2016/
ME/caiXa e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório da Tomada de Preços nº06/2017 SEEl.
Belém(Pa), 21 de junho de 2021.
Walner do Socorro da cruz lima
Presidente de comissão Especial de licitação

Protocolo: 669936
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 160/2021/GePs/setUr de 21 de JUNHo de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/639621. rESolVE: i – coN-
cEdEr Suprimento de fundos a servidora EdMÊ cUNHa da SilVa mat. 
57176610/1, Téc. de Planejamento e Gestão em Turismo. ii – o valor do 
suprimento corresponde a r$ 600,00 (Seiscentos reais), para atender a 
despesa de, classificação: 339033 – Passagem e Locomoção. A utilização do 
suprimento de fundos será no período de 30 (Trinta) dias após a data de re-
cebimento, para prestação de contas em 15 (quinze) dias após sua aplicação. 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE diretor de administração e finanças

Protocolo: 670055
Portaria Nº 157/GePs/setUr de 21 de JUNHo de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/623731; rESolVE: i – con-
ceder suprimento de fundos ao servidor aNToNio MarcoS fraNco Pi-
NHEiro, mat. 57198175/1, assist. de Gestão em Turismo.ii – o valor do 


