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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 565/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 565/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 18/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 730702
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 567/2021
PaE: 2021/1181367
objeto: ProJETo “liVE oficiNa MUSical” no qual os artistas THaÍS 
PorPiNo, ciNTHYa MEllo, lENNoN forroZEiro, MoNiQUE Moral, ZE-
ZiNHo doS TEcladoS, laÍS criSTo, aNTÔNio MarcoS, GÊMEoS do 
forrÓ, MaTHEUS cUNHa, rodolfo oliVEira, KarliElSoN VaQUEiro 
se apresentará em formato digital – liVE e gravações de vídeos em Nova 
Esperança do Piriá/PA, no dia 19/11/2021 das 13h às 23h, no canal oficial 
do Youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 757/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00337; 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
favorecido: aT ENTrETENiMENTo inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50, 
rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64
Valor Total: r$100.000,00
data: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 567/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 567/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731127
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 566/2021
PaE: 2021/ 1236259
objeto: ProJETo “No EMBalo do Siriá” no qual os artistas aÇai laTiNo, 
BaNda aÇaÍ PiMENTa, BaNda Balada MiX, BaNda o BEiJo dEla, BaN-
da BEiJo MolHado, BaNda loS BrEGaS, BaNda MEGa PoP SHoW, BaN-
da PaNKdÃo do forrÓ, JarBaS liMa, BrUNo MEScoUTo, cHiQUiNHo 
do acordEoN & BENiGNa SalSElSKi E BaNda, diEGo aBrEU, rafaEl 
SaNcHES o PriNciPE do SaX, aNNY loPES, ElMa MaUES E BaNda, iZiS 
QUarESMa E BaNda, lUcaS E iroN se apresentará em formato digital – 
liVE e gravações de vídeos em 23/11/2021, no Município de ananindeua/
Pa das 09h às 01h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 752/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00337; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
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: lMM NETo ProdUÇÕES E EVENToS lTda, de nome fantasia 
Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-
69
Valor Total: r$150.000,00
data: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 566/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 566/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731078
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coNVÊNio
.

coNVÊNio nº 010/2021 – FcP
PaE: 2021/1259837
dEMaNda GoVErNaMENTal – of. 029/2021 – GSPaUlor
objeto: ProJETo “aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENToS MUSicaiS Para a ES-
cola dE arTE JoÃo ValENTE coUTo”.Período de Execução: 01/12/2021 
à 29/07/2022. conforme os Termos do Plano de Trabalho e seus respec-
tivos anexo
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
20dEf379680, fonte recurso: 0301; Elemento despesa: 334041, ação: 
231279
Valor do repasse: r$ 130.000,00
Valor da contrapartida: r$ 6.500,00
Valor Total do convênio: r$ 136.500,00
Vigência: 22/11/2021 à 22/11/2022
data da assinatura: 19/11/2021
concedente: 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.
convenente: MUNicÍPio dE iGaraPÉ – Miri – PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE iGaraPÉ - Miri, com sede no Município de iGaraPÉ – Miri/Pa, sito 
à avenida Eládio lobato, S/N - complexo administrativo agenor Quares-
ma, cEP: 68.430-000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.191.333/0001-69, 
neste ato representado por seu representante legal, o Sr. roBErTo PiNa 
oliVEira, portador da cédula de identidade nº: 3922571 SSP/Pa e inscrito 
no cPf: 123.643.122-72
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731094
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errata
.

errata da Portaria 378/2021, de 12 de NoVeMBro de 2021, que 
trata da coNcESSÃo dE licENÇa PrÊMio, da servidora, publicada em 
doE 34.766 de 16 de novembro de 2021:
onde se lê:
i – coNcEdEr 90 (noventa) dias de licença Prêmio a servidora JacKElYNE 
cHriSTYEN coSTa SoUZa
Lê-se:
i – coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença Prêmio a servidora JacKElY-
NE cHriSTYEN coSTa SoUZa

Protocolo: 730869
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2021
Processo Nº 2020/342678
coNtrato Nº 018/2019
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2019
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n. º 018/2019 pelo período de 12 (doze) meses.
data de assinatura: 12/11/2021
Vigência: 20/11/2020 à 20/11/2021
Valor Global: r$ 5.396,40 (cinco mil trezentos noventa e seis reais e qua-
renta centavos).
fundamento legal: art. 57, iV, da lei federal n. º 8.666/93;
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8238
Elemento: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 4200008238c
contratado: TElEfÔNica BraSil S/a
cNPJ: 02.558.157/0001-6
Endereço: av. Engenheiro luiz carlos Berrini n° 1376, cidade Monções, 
São Paulo/SP com filial (VIVO S/A) na Trv. Padre Eutíquio, n° 1226, Batista 
campos, Belém/Pa, cEP 66023-710
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 730706
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oUtras MatÉrias
.

terMo de coNtas
Processo N. º 2019/383045
do oBJETo: Este TErMo iNdENiZaTÓrio tem por objeto o pagamento de 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNTErNET (liNK dEdicado)
requerente: coNNEcTa coMÉrcio dE iNforMáTica E TElEcoM lTda.
Período de Prestação do Serviço: agosto e setembro de 2021.
Valor: r$ 4.699,80 (quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e oi-
tenta centavos)
Justificativa: arts. 58 a 65 da Lei n° 4.320/64.
dotação orçamentária:
65.201.24.126.1503.8238
Elemento: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 412.000.8238c
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 730704
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