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KarEca BraGa, BiaNca fUrTado, KiM MarQUES, EdilSoN MorENo, 
diVa do BrEGa, lUciNHa BaSToS E MESTrE SolaNo, se apresentarão 
em formato digital -liVE e gravações de vídeos em 19/06/2021, de 07h às 
0h(20/06) no Município de Belém – Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme 
dispõe o Parecer Jurídico nº 123/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano 
interno: 21dEf404909; 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: aUTHENTica coNSUlToria, inscrito no cNPJ: 
26.959.836/0001-01.
Valor Total: r$ 190.000,00 
data: 15/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

 terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 061/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 061/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 15/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

coNtrato: 349/2021
PaE: 2021/507844
ref: inexigibilidade de licitação nº 61, fundamentada no art. 25, inciso iii 
da lei nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 123/2021 -ProJUr/fcP
objeto: ProJETo “BaladEira MUSical” no qual os artistas: carol 
fErrEira, PEdriNHo caVallEro, iZa HaBEr, lENilSoN alBUQUErQUE, 
BaNda Toca GUiTarrada, BaNda EVErGracE, BaNda MarMENiNo, 
alcir MEirElES, cHico dE aSSiS, alÊ NaVEGaNTES, dElSo TaYNara, 
KarEca BraGa, BiaNca fUrTado, KiM MarQUES, EdilSoN MorENo, 
diVa do BrEGa, lUciNHa BaSToS E MESTrE SolaNo, se apresentarão 
em formato digital -liVE e gravações de vídeos em 19/06/2021, de 09h às 
0h no Município de Belém-Pa.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano 
interno: 21dEf404909; 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.
contratada: aUTHENTica coNSUlToria, inscrito no cNPJ 
26.959.836/0001-01.
Valor Total: r$ 190.000,00
data de assinatura: 15/06/2021.
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 667867
Portaria Nº 342 de 15 de JUNHo de 2021

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 Estadual, 
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 
2021/507844,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscal do contrato nº 349/2021, 
que tem como objeto o ProJETo “BaladEira MUSical” referente à iN 
061/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor HUGo BiSPo doS SaNToS do 
NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 cargo: ass. adminstrativo, 
Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o servidor aNGElo 
SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2 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: 667868
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FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

FÉrias
.

resUMo da Portaria Nº 057/2021 - FcG de 15.06.2021.
conceder férias ao servidor da fcG, referente ao período aquisitivo 
2019/2020.
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Período: 01/07/2021 a 30/07/2021
Servidora: Maria da conceição lopes cardoso - if: nº. 5909105/1
cargo: assistente administrativo
autorização: Processo 2021/605186
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 667636

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato
coNtrato: 013/2018

daTa dE aSSiNaTUra: 09/06/2021
ViGÊNcia: 15/06/2021 a 14/06/2022
OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem como finalidade o aditamento do 
contrato nº 013/2018, que trata da prestação de serviço de publicação de 
atos administrativos e outros atos cuja publicidade decorra de exigência 
legal, para prorrogação do prazo de vigência.
EXErcÍcio: 2021
funcional Programática: 24.131.1508.8233 – Edição e Publicação de atos 
da administração Pública
Elemento de despesa: 339139 – outros Serviços de Terceiros – op. intra 
orçamentária
fonte: 0101000000- recursos ordinários
coNTraTada: iMPrENSa oficial do ESTado - ioE
ENdErEÇo: Travessa do chaco, nº 2271, Bairro do Marco.
Belém/Pa – cEP: 66.093-542
Vera lúcia alves de oliveira.
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 667573
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

Portaria
.

Portaria Nº 198/2021, de 15 de JUNHo de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando 7/2021 GrM-fUNTEl-
Pa, de 15/06/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/639437, de 
15/06/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor BrUNo dE araUJo MoUra, matricula 5946608/1, 
ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo a responder 
pela Gerencia de recursos e Materiais (GrM), no período compreendido 
de 14 a 28 de junho de 2021, período em que a servidora daNiEla Maria 
TaVarES roUMiE, matricula 5947519/1, ocupante do cargo em comissão 
de Gerente, estará no gozo de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 667813

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 193/2021, de 15 de JUNHo de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215, de 03 de novembro
de 2008;
coNSidEraNdo, MEMoraNdo nº º 23/2021 – GrTV/fUNTElPa, contido 
nos autos do Processo n.º 2021/628205, de 11/06/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o senhor JoÃo BaTiSTa flEXa dE MElo, matrícula n.º 
3179974/1, ocupante do cargo TEc. EST. rEPET. rETr. dE TV a responder
pela Gerencia Técnica da rTV desta fUNTElPa, no período de 02/08 a 
31/08/2021, período em que a senhor SErGio carloS fariaS dE oli-
VEira, matrícula 3181855/1, estará no gozo de férias..
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 667833
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.

errata
.

errata da Portaria 188/2021, de 10 de JUNHo de 2021, 
QUe trata de diÁria, PUBLicada eM doe 34.609 de 11 de 

JUNHo de 2021, aLteraNdo o PerÍodo de desLocaMeNto, 
coNForMe descrito:

onde se lê:
no período de 17 a 25/06/2021
Lê-se:
no período de 18 a 26/06/2021

Protocolo: 667715


