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errata - ProtocoLo 763247 – PUBlicada No doE Nº 34.871, PáG. 
81, EM 21/02/2022.
No EdiTal N.º 04/2022 dE 18 dE fEVErEiro dE 2022 - PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022
No iTEM 8: da iNScriÇÃo
8.1 as inscrições devem ser realizadas no período de 21 de fevereiro até 
as 23h59 de 6 de abril de 2022 (45 dias). Para realizar a sua inscrição, o 
candidato deverá possuir uma conta Gmail para acessar o formulário de 
inscrição e anexos. a fundação cultural do Pará não se responsabiliza por 
eventuais problemas de conexão com a internet, sistema operacional ou 
equipamento utilizado que possam prejudicar a inscrição. liNK Para iNS-
criÇÃo https://forms.gle/kMJKh2SPfdn3H1tNa
oNde se LÊ: 21 de fevereiro até as 23h59 de 6 de abril de 2022
Leia-se: 21 de fevereiro até as 23h59 de 22 de abril de 2022
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 781398

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 291/2022
PaE: 2022/295283
objeto: ProJETo “liVE SoNS ViBraNTES do NordESTE do Pará” no 
qual os artistas rP2, farra dE VaQUEiro, lUaNN KáSSio, MoNiQUE Mo-
ral, oS BroTHErS, ZEZiNHo doS TEcladoS, MaTHEUS cUNHa, forrÓ 
coMBaTE, daNiEl araÚJo, a ser realizado em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos no dia 08/04/2022, das 15h às 00h, no Município de 
Garrafão do Norte/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  316/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00121; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-
50, e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 82.000,00
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 291/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 291/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781221
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 292/2022
PaE: 2021/1375911
objeto: ProJETo “ESTaÇÕES cUlTUraiS oNliNE” no qual os artistas o 
BEiJo dEla, BEiJo MolHado, PaNKadÃo do forrÓ, TroPa do BrEGa, 
MicHEllE aMador, diEGo aBrEU, rafaEl SaNcHES, aNNY loPES, ElMa 
MaUÉS, iZiS QUarESMa, JarBaS liMa, lUcaS E iroN –, que se apresen-
tarão em formato digital – liVE, em 06/04/2022, no horário de 09h às 21h, 
no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  314/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215242; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 292/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
314/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781232
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 295/2022
PaE: 2021/1376063
objeto: ProJETo “o caNTo do MaraJo” no qual os artistas: Villa KidS 
fESTiVal, SENTa PEia, MaNo io, cariMBo da Maria, ENcaNToS do 
cUriÓ, MiSTUra rEGioNal, BalÉ folclÓrico da aMaZÔNia, iaÇa lU-
TEraNa, aYraKYrÃ, ENcaNToS do Sol, KaWaHiVa, ParaNaNiN, ara-
cUÃ , flor da aMaZÔNia, frUToS do Pará, UiraPUrU, VaiaNGá e 
SaBor MaraJoara, que se apresentarão em formato digital – liVE, no 
município de ananindeua/Pa, nos dias 05 e 06/04/2022, das 08h às 01h, 
no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 311/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215245; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 26466.

contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ 18.403.016/0001-00.
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 295/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
295/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781567
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 290/2022
PaE: 2022/295408
objeto: ProJETo “liVE rEVoada MUSical VirTUal” no qual os artistas 
allaN diaS, aNdrEY ViaNa, ciNTHYa MEllo, dioGo, KarliElSoN Va-
QUEiro, aNTÔNio MarcoS, lENNoN forroZEiro, EliSEU rodriGUES, 
rodolfo oliVEira –, que se apresentarão no projeto cultural “liVE rE-
Voada MUSical VirTUal”, a ser realizado em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 11/04/2022, das 15h às 00h no Município de Nova 
Esperança do Piriá/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  313/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00176; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
28.041.982/0001-89, e rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
32.796.118/0001-64.
Valor Total: r$ 82.000,00
data: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 290/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
290/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 05/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781061
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 286/2022
PaE: 2021/1375879
objeto: ProJETo “cUlTUra criaTiVa rEGioNal” no qual os artistas Tro-
Pa do forrÓ, forro do BacaNa, BaNda laMaZoN, PErola NEGra, 
afoNSo caPEllo, JorGiNHo E BaNda, caNTor JEff MoraES, rHENaN 
SaNcHES, caNTor lUcaS liMa, caNTor daNiEl do acordEoN, caN-
Tora NEGa lora, caBra do forro, THE Moro E TriloGia KidS, se 
apresentarão em formato digital – liVE, em 06/04/2022, no Município de 
Belém/Pa transmitido através do canal das produtoras no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 305/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215241; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 286/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
286/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780969
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 285/2022
PaE: 2022/295226
objeto: ProJETo “liVE Na GiNGa do cliMa MUSical” no qual os artis-
tas ciNTHYa MEllo, aNdrEY ViaNa, KarliElSoN VaQUEiro, dioGo, 
allaN diaS, lUaNN KáSSio, MoNiQUE Moral, oS BroTHErS, farra 
dE VaQUEiro, BaNda rP2, a ser realizado em formato digital – liVE, em 
06/04/2022, das 14h às 00h, no Município de Santarém Novo/Pa transmi-
tido através do canal das produtoras no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 310/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00120; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-
64, aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira


