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oUtras MatÉrias
eXtrato do editaL Nº 06/2021, de 07 de maio de 2021
a fundação cultural do Pará-fcP, torna público o EdiTal Nº 06/2021, de 07 
de maio de 2021, SElEÇÃo PÚBlica EdiTal PrÊMio VicENTE SallES dE 
EXPEriMENTaÇÃo arTÍSTica 2021, destinando-se a premiar propostas 
de experimentação artística que estimulem o desenvolvimento das artes 
nos municípios paraenses, (Processo nº 2021/369200), conforme abaixo:
oBJETo:
o EdiTal PrÊMio VicENTE SallES dE EXPEriMENTaÇÃo arTÍSTica 
2021  tem por objeto premiar no ano de 2021 até 27 (vinte e sete) propos-
tas inéditas de experimentação artística de processos que simultaneamen-
te compreendam o universo prático e reflexivo da arte contemporânea, 
buscando reunir novos princípios, da manufatura às mídias tecnológicas 
nas áreas de artes Visuais, audiovisual, Teatro, dança, circo, Música, artes  
Literárias, Design e Moda, objetivando identificar, valorizar e dar visibilida-
de às atividades artísticas existentes nas diferentes regiões do território da 
amazônia paraense.  o Edital se constitui em um mecanismo de fomento 
para o desenvolvimento de atividades inovadoras de caráter artístico, a 
fim promover a política relativa ao incentivo à experimentação artística e 
se justifica como uma alternativa diante da atual situação de pandemia do 
coVid-19, que está impactando diretamente a cadeia produtiva das artes 
no Estado. optou-se pela apresentação dos resultados em formato digital e 
comunicação das experimentações artísticas em plataformas virtuais como 
medida de segurança para a execução das propostas aprovadas, face às 
incertezas quanto ao fim do período da disseminação do vírus, que poderia 
inviabilizar a apresentação presencial dos resultados no prazo estabelecido 
neste edital.  Nesse contexto, este edital soma-se às demais iniciativas do 
Governo do Estado do Pará, por meio da fundação cultural do Pará, dirigi-
das ao incentivo à arte e à cultura do Estado.
PErÍodo dE iNScriÇÃo: 10/05 até às 23h59 de 23 de junho de 2021.
a íntegra deste edital está disponível no endereço eletrônico da fcP (www.
fcp.pa.gov.br), a partir desta 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: 653833

Extrato de Termo de Confissão de Dívida
Pae nº 2021/57359
devedora: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita no 
cNPJ: 14.662.886/0001-43
credora: EliTE SErViÇoS dE SEGUraNÇa EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 00.865.761/0001-06 
objeto: Temo de reconhecimento de dívida ao contrato nº 136/2018, por 
parte da devedora de valor a ser pago à credora em r$ 1.432,98 (um mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) 
fundamentação: clausula oitava do contrato nº 136/2018; acordão nº 
1.82812008 – TcU/Plenário; e art. 65, ii, d, da lei federal nº 8.666/1993
data da assinatura: 06/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 653878

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2021 - FcG
oBJETo: contração de empresa especializada na prestação de serviços 
continuo de telecomunicações através do fornecimento de link de internet 
dedicada via fibra para uso comercial, conforme especificações e velocida-
de, para atender as necessidades da instituto Estadual carlos Gomes, com 
fornecimento de materiais e equipamentos que sejam necessários para a 
disponibilização do link, as exigências estão estabelecidas no Edital.
coNSUlTa do EdiTal: Nos sites http://www.comprasnet.gov.br e 
http://www.fcg.pa.gov.br/.
aBErTUra: 20/05/2021 às 09:00 h, horário de Brasília, no site www.com-
prasgovernamentais.gov.br.
aUToriZaÇÃo: Processo nº1029817/2020.
Nº da UaSG:925800.
PrEGoEiro: Maria do rosário Barbosa Mastop Martins, Mat. 5936030.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente.
Belém/Pa, 07/05/2021

Protocolo: 653694

oUtras MatÉrias
.

termo de compromisso nº 002/2021 por Prazo determinado – 
res.001/2020 de 24.01.2020
Partes: fundação carlos Gomes (concedente) e alBErT SaViNo 
KHaTTar (Beneficiário)
objeto: concessão de Bolsa para Professor Visitante - autorização: Proces-
so nº 2021/408878
Programa de Trabalho: 47201 13 363 1501
Valor individual mensal: r$ 4.000,00 (Quatro mil reais) - aT: 8507 – Nd: 
339048 – fT: 0101
assinatura: 03.05.2021 - Vigência: 03.05.2021 a 02.05.2023
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 653594

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 272 de 10 de Maio de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionados, 
para a função de fiscal Titular e suplente do contrato citado abaixo:

coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

001/2021
Prestação de Serviços aquisição de 

equipamentos de informática
cTS ElETrodoMÉS-

TicoS EirEli
rogério da Silva Uchoa Pinheiro

Pedro Henrique Bezerra Guerreiro

5945856/2
5951293/2

 

Está PorTaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em Exercício

Protocolo: 653853
Portaria nº 273 de 10 de Maio de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionados, 
para a função de fiscal Titular e suplente dos contratos citados abaixo:

coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

002/2021
Prestação de Serviços 

aquisição de equipamentos 
Fotográficos

raUl MUEllEr ScHraMM

rogério da Silva Uchoa 
Pinheiro

Pedro Henrique Bezerra 
Guerreiro

5945856/2
5951293/2

 

Está PorTaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em Exercício

Protocolo: 653859

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº coNtrato: 11/2021
ProcESSo N°: 2021/118978
objeto: contratação de Empresa Especializada em relógio de Ponto Biométrico
data da assinatura: 06/05/2021
Vigência: 06/05/2021 a 05/05/2022.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 05.575.916/0001-93
coNTraTado: Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas ltda
cNPJ N°: 01.245.055/0001-24
Valor Total Estimado: r$ 19.544,20 (dezenove mil, quinhentos e quarenta 
e quatro reais e vinte centavos)
funcional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionalização 
das ações administrativas
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
fonte: 0101- recursos ordinários
funcional Programática:24.122.1297.8338 – operacionalização 
das ações administrativas
Elemento de despesa: 339039 – outros serviços de terceiros
foNTE: 0101
funcional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionalização 
das ações administrativas
Elemento de despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
foNTE: 0101
Belém (Pa), 10 de maio de 2021.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 653745


