
80  diário oficial Nº 34.871 Segunda-feira, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

.

oUtras MatÉrias
.

diVULGaÇÃo do resULtado PreLiMiNar da seGUNda Fase 
– ANÁLISE DOCUMENTAL E CURRICULAR - EDITAL Nº 01/2022 – 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS-01/2022 – SECULT
a comissão do Processo Seletivo Simplificado – PSS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da PorTaria SEcUlT 
nº 031/22, de 01.02.2022, publicada no diário oficial do Estado nº 
34.851, de 02.02.2022, que designa os servidores para constituírem 
a comissão do Processo Seletivo Simplificado.
rESolVE:
TorNar PÚBlico, o resultado preliminar da segunda fase – análise docu-
mental e curricular, conforme abaixo discriminado:

iNscriÇÃo NoMe

carGo: assisteNte adMiNistratiVo 

20220229269595 alErSoN BrUNo SaNToS BarroS

TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA – SISTEMA DE INFORMAÇõES

20220229166307 ESTEr lUcia PaNToJa do ESPÍriTo SaNTo

2022022989169 GilBErTo SáVio riBEiro dE liMa

tÉcNico eM GestÃo cULtUraL - MUseÓLoGo

20220229125906 STEPHaNiE liNS caMPoS loBaTo

20220229392985 SilVia raQUEl dE SoUZa PaNToJa

informações acerca das próximas fases deste PSS, estão contidas no sítio 
www.sipros.pa.gov.br - Processo Seletivo SEcUlT, ao qual os candidatos se-
lecionados deverão se reportar, conforme Edital nº 01/2022, de 02.02.2022.
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra,
 18 de fevereiro de 2022
coMiSSÃo do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado Nº 01/2022/SEcUlT

Protocolo: 763024

TERMO DE FOMENTO: 002/2022
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022/155100
oBJETo: o presente Termo de fomento tem por objeto  a realização do 10º 
festival de dança de ourilândia do Pará
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 21.850,00 (vinte e um mil e oitocentos 
e cinquenta reais)
aSSiNaTUra: 18 de fevereiro de 2022. 
ViGÊNcia: 19-02-2022 a 18-03-2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 29 da lei federal nº 13.019/2014.
Projeto atividade: 8841
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041-coNTriBUiÇÕES
PTrES: 158841
Pi: 1030008841c
aÇÃo: 274076
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8841
SErVidor rESPoNSáVEl: abílio augusto Bastos franco filho, matrícula 
5891119/1,
ENTidadE: aSSociaÇÃo coMPaNHia dE daNÇa dE oUrilÂNdia do 
NorTE,
cNPJ: 18.350.865/0001-43
ENdErEÇo: avenida dos Bosques, s/n, Setor
cooperlândia, ourilândia do Norte, cEP 68.390-000
ordENador rESPoNSáVEl: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
TERMO DE FOMENTO: 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022/114920
oBJETo: realização do evento chamado Especial Batuque cabano, com dois 
programas especiais de uma hora, a ser exibido pela TV cultura do Pará.
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 50.000,00 (ciNQUENTa Mil rEaiS)
aSSiNaTUra: 18 de fevereiro de 2022. 
ViGÊNcia: 19-02-2022 a 18-03-2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 29 da lei federal nº 13.019/2014.
Projeto atividade: 8841 
fonte de recurso: 0101009834 (recursos ordinários) 
Natureza da despesa: 335041-coNTriBUiÇÕES 
PTrES: 158841 
Pi: 103car8841c 
aÇÃo: 274290 
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8841
SErVidor rESPoNSáVEl: Murilo reis do carmo, matrícula 5910853/2
ENTidadE: EScolaS dE SaMBa aSSociadaS – ESa
cNPJ: 05.4790.093/0001-31
ENdErEÇo: rua dos Pariquis, 3.587, bairro do Guamá, cEP 66.063-435
ordENador rESPoNSáVEl: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 763404

..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 44 /2022, de 18 de fevereiro de 2022.
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções 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, alterada pela 
lei nº 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando o procedimento licitatório na modalidade concurso, regu-
lamentado pelo Edital nº 04/2022 de 18 de fevereiro de 2022 - EdiTal 
PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022, que trata da etapa 
de habilitação do certame no item 9.1.
rESolVE:
i - coNSTiTUir a comissão de Habilitação para conduzir e cumprir as 
etapas do processo de habilitação do Edital nº 04/2022, de 18 de fevereiro 
de 2022 - EdiTal PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022.
ii - a comissão será composta pelos seguintes servidores:
1. danilo Brachhi, matrícula nº 5897404/ 2;
2. deusarina Vasconcelos da cruz, matrícula nº 541853368/4;
3. Elanir Maria de Souza Machado, matrícula nº 32956/1;
4. Eliana Maria ribeiro, matrícula nº 3155005-1;
5. laís Bentes de Melo Pereira, matrícula nº 5870780/3;
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 763252
PORTARIA Nº 43/2022, de 18 de fevereiro de 2022.
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções 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, alterada pela 
lei nº 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando o procedimento licitatório na modalidade concurso, regu-
lamentado pelo Edital nº 04/2022, de 18 de fevereiro de 2022 - EdiTal 
PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022.
rESolVE:
i – designar as servidoras abaixo relacionadas para constituírem a comis-
são Executiva, responsável pela coordenação, execução e acompanhamen-
to de todas as etapas do referido edital.
- deusarina Vasconcelos da cruz, matrícula nº 541853368/4;
- Elanir Maria de Souza Machado, matrícula nº 32956/1;
- Eliana Maria ribeiro, matrícula nº 3155005-1;
- Solange Henriques chaves ribeiro, matrícula nº 57175040-2
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 763251

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 042 – CGP/DAF/FCP DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções 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, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo 
o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e ainda 
os termos do PaE 2022/198202 de 17/02/2022;
rESolVE:
aUToriZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio a servidora SUZaNE 
claUdia GoMES PErEira, matrícula nº 772941/4, ocupante do cargo de 
ProfESSor ad-4, lotado(a) no(a) dirEToria dE iNTEracao cUlTUral, 
a gozar no período de 07/03/2022 a 05/05/2022, correspondente ao triê-
nio de 28.03.2015 à 27.03.2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 763039
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.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 045 - CGP/FCP DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo: 2021/1444512.
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde à servidora na tabela abaixo:

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaU-
do

10 14 a 
23/12/2021 YaNdra cariNE GalUPPo 55586926/ 2 TEcNico EM GESTao 

cUlTUral 86548

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 763185
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
Contrato: 024/2014
Processo: 2014/223164
 objeto: locação de equipamentos de sistemas de projeção digital de cinema
Vigência: o prazo de vigência será prorrogado iniciando sua vigência em 
01/03/2022 e encerrando em 30/12/2023
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: dGT SErViÇoS dE MoNiToraMENTo lTda., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 15.691.691/0001-94
data de assinatura: 30/12/2021
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 763293
..

diÁria
.

PORTARIA Nº 46 - CGP/FCP DE 18 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, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2022/194980- Secretaria Exec. de 
lei Semear, datado de 16/02/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão ao município de Tucuruí a fim de divulgar e 
orientar os editais da fcP em 2022.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
carmem Beatriz fischer 

cardoso 5146968/2 aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

23 a 25/02/2022 2,5Walter figueiredo de 
Sousa 5007879/7 aSSESSor 

ESPEcial i
Pablo oliveira Barbosa 5952209/1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 763173
.

oUtras MatÉrias
.

oUtras MatÉrias
EXTRATO DO EDITAL Nº 04/2022, de 18 de fevereiro de 2022.
a fundação cultural do Estado do Pará, instituída pela lei Estadual nº 8.096 
de 1º de janeiro de 2015, cNPJ nº 14.662.886/001-43, com sede à avenida 
Gentil Bittencourt, 650, Belém, Pará, cEP 66.035-340, torna público o proces-
so seletivo regulado pelo Edital Nº 04/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊ-
Mio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra - 2022, o qual obedecerá às 
normas presentes no próprio instrumento convocatório, da lei federal 8.666 
de 1993 e demais legislações pertinentes, (Processo PaE nº 2022/159908).
do oBJETo do PrÊMio:
constituem como objeto do presente Edital a premiação de até 50 (cin-
quenta) propostas inéditas que compreendam o universo prático e reflexi-
vo da arte e da cultura e fomentar processos de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão, formação e a recepção das mais variadas expressões, 
criações artísticas e processos culturais paraenses, incentivando assim a 
produção artística individual e coletiva nos seus mais variados segmentos 
e práticas. Nesse sentido, o EdiTal PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E 
À cUlTUra – 2022 se apresenta como uma ação de promoção e democra-
tização do acesso aos recursos para o fomento de bens e serviços artísticos 
e culturais e surge como estratégia para a valorização e visibilidade da 
produção, experimentação e inovação artísticas no âmbito das artes e da 
cultura do Pará, aqui representadas por meio das modalidades artísticas e 
culturais descritas neste edital.

PErÍodo dE iNScriÇÃo: 21/02 até às 23h59 de 06 de abril de 2022.
a íntegra deste edital com os respectivos anexos estará disponível no en-
dereço eletrônico da fcP (www.fcp.pa.gov.br), a partir da publicação no 
Diário Oficial do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 763247
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

..

diÁria
.

Portaria nº 123 de 17 de fevereiro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/202552/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de Santo antônio do Tauá no dia 16 de fevereiro de 2022, 
para conduzir a equipe que efetuou cobertura jornalística do Governo do 
Estado do Pará.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 124 de 17 de fevereiro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/202618/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou 
para o município de Vigia no dia 16 de fevereiro de 2022, para conduzir a 
equipe que efetuou cobertura jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 596449
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
PORTARIA nº 125 de 17 de fevereiro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/202579/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou 
para o município de Vigia no dia 16 de fevereiro de 2022, para conduzir a 
equipe que efetuou cobertura jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: PaBlo dE MElo PErEira
MaTrÍcUla: 5963139
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 126 de 17 de fevereiro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/202647/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de igarapé-Miri no dia 18 de fevereiro de 2022, para conduzir 
a equipe que efetuará cobertura jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: WaGNEr GoMES PaNToJa
MaTrÍcUla: 596449
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 763376

disPeNsa de LicitaÇÃo
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2022
PROCESSO N°: 2022/143598
oBJETo: oBJETo:Prestação e utilização do serviço público de energia elé-
trica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as condições ge-
rais de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos expedidos 
pela agência Nacional de Energia Elétrica – aNEEl.
Valor mensal estimado: r$10.000,00 (dez mil reais).
coNTraTado: EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a.
ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro km 8,5 cEP: 66823010 Belém-Pa. 
fundamento legal: inciso XXii, art. 24 e no art. 26, da lei 8.666/93.
UNidadE orÇaMENTária: 770101 – Secretaria de Estado de comunicação.
Programa de Trabalho: 24.122.1297.8338 - operacionalização das ações 
administrativas.
Natureza de despesa: 33.90.3900 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
33.90.3943 – Serviço de Energia Elétrica
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de estado de comunicação
Ratificação de Dispensa nº 3/2022


