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contrato, considera-se como novo valor contratual mensal o importe de r$ 
9.040,00 (nove mil e quarenta reais). a alteração fundamenta-se no art. 
65, inciso i, b, §1º, da lei nº 8.666/93.
Valor MENSal: r$ 9.040,00 (nove mil e quarenta reais).
Projeto atividade: Projeto atividade: 8238 fonte de recurso: 0101000000 
(Recursos Ordinários) Natureza da Despesa: 339040 – SERVIÇO DE TEC-
NoloGia da iNforMaÇÃo PTrES: 158238 Pi: 412cTo8238c aÇÃo: 
254213 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.126.1508-8238.
coNTraTo Nº: 138
EXErcÍcio: 2020
coNTraTado: dadY ilHa SolUÇÕES iNTEGradaS EirEli - 
cNPJ 08.540.992/0001-51
ENdErEÇo: rua José figueiredo, nº 38, bairro: centro, 
cEP: 24.030-055, Niterói, rio de Janeiro.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 764038
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diÁria
.

Portaria Nº 055/22, de 14.02.2022
Processo: 2022/175774
Servidor: iEGo alEXSSaNdEr rocHa alEXaNdrE
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
data: 17.02.2022
Objetivo: a fim de cumprir agenda de governo desta SECULT/PA, retroa-
gindo os seus efeitos a contar de 17.02.2022.
ordenador: 
Úrsula Vidal Santiago de Mendonça/Secretária de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 764300
Portaria Nº 070/22, de 21.02.2022
Processo: 2022/207484
Servidor: JoElSoN SilVa doS SaNToS
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: Vigia/Pa
data: 16.02.2022
Objetivo: A fim de realizar a mobilidade dos servidores ao estabelecimento 
do Protocolo do Museu de Vigia/Pa, retroagindo os seus efeitos a contar 
de 16.02.2022.
ordenador: 
Úrsula Vidal Santiago de Mendonça/Secretária de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 764306
Portaria Nº 071/22, de 21.02.2022
Processo: 2022/207420
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: Vigia/Pa
data: 16.02.2022
Objetivo: A fim de realizar a cobertura jornalística do Protocolo do Museu 
de Vigia/Pa, retroagindo os seus efeitos a contar de 16.02.2022.
ordenador: 
Úrsula Vidal Santiago de Mendonça/Secretária de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 764310
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Portaria
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Portaria Nº 049 de 22 de FeVereiro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/131104
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BElÉM raiZ 
MUSical” referentes à iN 002/2022 - fcP, fiscal Titular, a servidora Maria 
de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: ag. administrativo, 
Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o servidor Marcelo 
dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 764148
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errata
.

errata
ERRATA – PROTOCOLO 763247 – PUBLICADA NO DOE Nº 34.871- PÁG. 
81, EM 21/02/2022.
referente ao EXTraTo do EdiTal Nº 04/2022, de 18 de fevereiro de 2022.
oNde se LÊ: (Processo nº 2022/159908)
Leia-se: (Processo nº 2022/159982)
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 764367
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Pe 003/2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais. Considerando, os termos do PAE 2021/1089768 – FCP, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para locação de 
licença de uso de plataforma digital de tecnologia da informação de leitura 
de livros digitais, bem como de produção, publicação e divulgação de con-
teúdo textual e multimídia, para uso da biblioteca digital arTHUr ViaNNa 
e demais órgãos fUNdaÇÃo cUlTUral do Pará. resolve HoMoloGar 
a ADJUDICAÇÃO referente ao PE 003/2022 – FCP, em favor da empresa: 
MENTor SolUcoES EM iNforMaTica lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
11.801.138/0001-06, com o valor de r$ 644.300,00 (seiscentos e quaren-
ta e quatro mil e trezentos reais)
Guilherme relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 764277
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2022
PaE: 2022/131104
objeto: ProJETo “BElÉM raiZ MUSical” no qual os artistas: daNY Bla-
cK, faBiUla frEiTaS, JEaN GadElHa, WilliaM PaiXÃo, raMoN SiQUEi-
ra, lU SoUSa, ricK aViZ, lUcaS fErradaiS, Karol MilEr, fEliPE 
roSa, JoSY oliVEira, MaTHEUS TaYlor, PaTricK lEÃo, GUTTo XiBa-
TADA, RODRIGO RASEC, que se apresentarão em formato digital – live, 
nos dias 23/02/2022, das 12h às 21h e 24/02/2022 das 13h às 20h, no 
Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 30/2022 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00010; 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: aNY ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ 23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 22/02/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 002/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 002/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 22/02/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 764149
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aPostiLaMeNto
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aPostiLaMeNto N.º 001/2022 – FcP
Processo n.º 2018/53895
Partes: ESTado do Pará / fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará E 
EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
Objeto do Apostilamento: Ratificar dotação orçamentária para o Exercício de 2022
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8338; Plano interno: 
412.000.8338c; Elemento de despesa: 339039; fonte de recurso: 0101 
e ação: 231020
Guilherme relvas d´oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 764462
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Portaria Nº 48 - cGP/FcP de 22 de FeVereiro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 


