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SEcREtARiA DE EStADo
DE coMuNicAção

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto N°: 21/2021
Processo N°: 2021/450195
Processo licitatório N° 003/2021 (Pregão eletrônico)
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de licença do 
sistema adobe creative cloud 2021
valor estimado: r$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).
data da assinatura: 18/08/2021
vigência: 18/08/2021 a 17/08/2022.
funcional Programática: 24.722.1508.8236 – Produção e difusão da in-
formação
Natureza de despesa: 339040–serviço de tecnologia da informação e co-
municação- PJ
fonte: 0101- recursos ordinários
contratado: Mcr sisteMas e coNsUltoria ltda.
cNPJ N°: 04.198.254/0001-17
endereço: sHN quadra 1 conjunto a, bloco a, entrada a – edifício le quar-
tier, sala 803- asa Norte
ceP: 70701-000 - brasília/df.
belém (Pa), 20 de agosto de 2021.
vera lUcia alves de oliveira.
secretária de estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 694868

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 583 de 17 Agosto de 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/903798/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que irá se 
deslocar para o município de baião nos dias 19 e 20 de agosto de 2021, 
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: Wanderil do rosário de souza Maia
MatrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício
PoRtARiA Nº 584 de 17 Agosto de 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/903860/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que irá se 
deslocar para o município de Mocajuba nos dias 19 e 20 de agosto de 2021, 
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: luiz reinaldo cunha de souza
MatrÍcUla: 5953110
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício
PoRtARiA Nº 585 de 17 Agosto de 2021.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/903829/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que irá se 
deslocar para o município de Mocajuba nos dias 19 e 20 de agosto de 2021, 
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: gilberto adriano Pastana Marçal
MatrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 694820

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA N° 271/2021, DE 18 DE AGoSto 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 atestado MÉdico de 01/07/2021 e laudo
Médico Pericial nº 78468, de 16/08/2021, contido nos autos do Processo 
n.º 2021/819884;
r e s o l v e:
regUlariZar a coNcessÃo de 15 (quinze) dias de licença para tra-
tamento de saúde ao servidor, o(s) médico(s) perito(s) abaixo assina-

do, após a avaliação documental do(a) servidor(a) lUcieNe silva NU-
Nes, matrícula funcional nº 55588881/1, ocupante do cargo de técnico 
de administração e finanças, lotado(a) na contabilidade, no período de 
01/07/2021 a 15/07/2021, sem prejuízo de sua remuneração, devendo 
reassumir no dia imediato a está data.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 694365

coNtRAto
.

coNtRAto N. º 024/2021
Processo N. º 2021/384820
PregÃo eletrôNico 015/2021
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição do equipamento abai-
xo discriminado, conforme as condições estabelecidas no edital de Pregão 
Eletrônico n.º 015/2021 e na proposta firmada pela Contratada, que pas-
sam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
fundamento legal: da lei n° 8.666/93
valor global:r$ 161.960,00 (cento e sessenta e um mil novecentos e ses-
senta reais)
data de assinatura: 12 de agosto de 2021
fiscal do contrato: Paulo roberto batista barros – Matricula: 54196946/2
funcional Programática: 65.201.24.126.1508.8236
elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236e
funcional Programática: 65.201.24.722.1508.8236c
elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236c
ação nº: 232.383
contratada: r&r eqUiPaMeNtos eletrôNicos eireli - ePP
cNPJ: 10.806.106/0001-30
endereço: quadra clN 209, blobo c, n° 59, sala 206, asa Norte,
brasília/df, ceP 70.854-530
ordenador: Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 694745
coNtRAto N. º 023/2021
Processo N. º 2021/384820
PregÃo eletrôNico 015/2021
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição do equipamento abai-
xo discriminado, conforme as condições estabelecidas no edital de Pregão 
Eletrônico n.º 015/2021 e na proposta firmada pela Contratada, que pas-
sam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
fundamento legal: da lei n° 8.666/93
valor global: r$ 447.869,98 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocen-
tos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos)
data de assinatura: 12 de agosto de 2021
fiscal do contrato: Paulo roberto batista barros – Matricula: 54196946/2
funcional Programática:
65.201.24.126.1508.8236
elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236e
funcional Programática:
65.201.24.722.1508.8236
elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236e
ação nº: 232.383
contratada: Meta PlUral coMÉrcio e serviÇos eM eqUiPaMeNtos de 
áUdio, vÍdeo e iNforMática ltda. ePP
cNPJ: 09.196.543/0001-09
endereço: sHis qi 11 bloco P, sala 201 – lago sul,
brasília/df, ceP 71625-650
ordenador: Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 694748

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Nº 001/2021
coNtRAto Nº 035/2020
Processo Nº 2020/390456
PregÃo eletrôNico Nº 006/2020
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n. º 035/2020 pelo período de 12 (doze) meses, 
sendo de 11 de setembro de 2021 a 11 de setembro de 2022.
data de assinatura: 16/08/2021
data de vigência: 11/09/2021 até 11/09/2022
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
elemento: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 412.000.8238c
coNtratada: dMNeWs coMÉrcio e serviÇos de iNforMática eireli.
cNPJ: 13.772.522/0001-53;
endereço: scs quadra 07, bloco a, asa sul,
brasília/df - ceP 70.307-901
ordenador: Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 694743


