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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 656/2022
Pae: 2022/357967
objeto: ProJETo “liVE iMorTaliZaNdo a cUlTUra MUSical” no qual 
os artistas: BaNda rP2, farra dE VaQUEiro, lUaNN KáSSio, MoNiQUE 
Moral, oS BroTHErS, se apresentarão em formato virtual – liVE, no 
Município de capitão Poço/Pa, em 11/05/2022, com transmissão através 
do canal da produtora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 669/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404958; fonte recurso: 0101; 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
favorecidos: aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$44.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 656/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 656/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

Protocolo: 796134
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 657/2022
Pae: 2022/316192
objeto: ProJETo “cUlTUra do folclorE rEGioNal” no qual os artistas: 
GrUPo Villa KidS fESTiVal, BaNda SENTa PEia, caNTor MaNo io, 
cariMBÓ da Maria, GrUPo ENcaNToS do cUriÓ, GrUPo MiSTUra rE-
GioNal, GrUPo BailE folclÓrico da aMaZÔNia, GrUPo dE cUlTUra 
rEGioNal iaÇa lUTEraNa, GrUPo aYraKYrÃ, GrUPo dE EXPrESSÕES 
folclÓricaS ENcaNToS do Sol, GrUPo TriBo KaWaHiVa, GrUPo Pa-
raNiN, GrUPo araÇUÃ, GrUPo ParafolclÓrico flor da aMaZÔNia, 
GrUPo ParafolclÓrico frUToS do Pará, GrUPo UiraPUrU, GrU-
Po ParafolclÓrico VaiaNGá E GrUPo SaBor MaraJoara, se apre-
sentarão em formato virtual – liVE, no Município de ananindeua/Pa, em 
10/05/2022, com transmissão através do canal da produtora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 661/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
326063; fonte recurso: 0101; 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
favorecidos: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 657/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 657/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

Protocolo: 796159
.

diÁria
.

Portaria Nº 815 – cGP/daF/FcP de 09 de Maio de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções 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/ 556012-dli/fcP, datado de 06/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colaborado-
res eventuais abaixo mencionados, que ministrarão o Workshop adesão, 
implementação e fortalecimento de Sistemas municicpais de cultura 2022, 
em Marabá. 

NoMe c.P.F PerÍodo diÁria
alberdan da Silva Batista 048.086.492-68

16 a 19/05/2022 3 ½
aurelina Pereira lima 423.609.002-34

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 796659
Portaria Nº 814 - cGP/FcP de 10 de Maio de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções 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 2022/556128–dli/fcP, datado de 06/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abai-
xo mencionados, que acompanharão o Workshop: adesão, implementação e 
fortalecimento de sistemas municipais de cultura 2022, em Marabá/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
aNa roSa daVid raMoS 57200804/1 TEcNico GESTao cUlTUral 16 a 

19/05/2022 3 ½
daVid PaSSiNHo MoNTES 57200796/1 aSSiSTENTE cUlTUral

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPÍNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 796674
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 091/2022 - FcG de 10.05.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/499433;
rESolVE:
coNcEdEr GraTificaÇÃo dE TEMPo iNTEGral - GTi, no percentual de 
60% (Sessenta por cento), ao servidor lUiZ carloS da SilVa MarQUES, 
matrícula nº. 5938434/2 – Motorista desta fundação, a contar de 02.05.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente - fcG

Protocolo: 796308
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secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

errata
.

 errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Nº 394 de 06/05/2022, publicada No Doe Nº 
34.965 de 10/05/2022, referente ao período de Gozo de Férias dos 
servidores:
onde se Lê: conceder, a BrUNo BEZErra cEciM – matricula: 5949319/1, 
gozo de 01/06/2022 a 30/06/2022 - leia-se: o período de gozo 18/06/2022 
a 17/07/2022.
onde se Lê: conceder, a EliSaNGEla dE oliVEira SoarES -Matricula 
– 5955862/1, gozo de férias de 27/06/2022 a 11/07/2022 - leia-se: o 
período de gozo 04/07/2022 a 18/07/2022.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo

Protocolo: 796686
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato
Nº coNtrato:11/2021
Processo N°: 2022/453497
objeto: Empresa Especializada em fornecimento de relógio de Ponto Biométrico
Vigência: 05/05/2022 a 04/05/2023.
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
funcional Programática:
24.122.1297.8338 – operacionalização das ações administrativas
Elemento de despesa:
339039- outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
foNTE dE rEcUrSo:
0101- recursos ordinários
Belém (Pa), 11 de maio de 2022.
Vera lúcia alves de oliveira.
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 796512


