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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 042 DE 12 DE MARço DE 2021
o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNsideraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNsideraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaz, nos termos do Processo nº 2020/1082755;
resolve:
art. 1º - designar o servidor, robsoN de castro silva, identidade fun-
cional nº 57213878, Coordenador, para acompanhar e fiscalizar a execução 
do coNtrato Nº 03/2021, celebrado entre a fundação ParáPaz e tiago 
de aNdrade goMes ltda, cNPj sob o nº 37.760.036/0001-83, cujo ob-
jeto é a aquisição de gêNeros aliMeNtÍcios, que comporão 8.000 (oito 
mil) cestas básicas para atender as demandas da fundação ParáPaz e 
da secretaria estratégica de articulação da cidadania/seac, em decorrência a 
parceria firmada entre o Governo do Estado e a Open Society Fundations - OSF
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pela suplente, servidora tHatiaNe coelHo liMa, identidade 
funcional nº5946709, ocupante do cargo de coordenador do Núcleo de 
Políticas sociais.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
gabiNete do PresideNte, 12 de MarÇo de 2021.
alberto HeNriqUe teixeira de barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 637124

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do  coNtRAto ADMiNiStRAtivo Nº 03/2021
objeto: aquisição de gêNeros aliMeNtÍcios, que comporão 8.000 (oito 

mil) cestas básicas para atender as demandas da fundação ParáPaz e da se-

cretaria estratégica de articulação da cidadania/seac, em decorrência a par-

ceria firmada entre o Governo do Estado e a Open Society Fundations - OSF

coNtrataNte: fUNdaÇÃo ParáPaz

coNtratada: tiago de aNdrade goMes ltda, cNPj/Mf sob nº. 

37.760.036/0001-83 estabelecida na  Passagem snapp, nº 304, bairro 

castanheira, ceP: 66.645-420, no município de belém/Pa

dotaÇÃo orÇaMeNtária:

- funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 

ações administrativas)

- elemento de despesa: 3390-30.07 (Material de consumo/ gêneros alimentícios )
- fonte de recursos: 0661 – recursos Próprios – diret. arrec. pela adm. indir.
- ação: 227275
- Pi: 8338covidPa
- valor: r$ 682.400,00
vigêNcia: contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se 
em 12 meses
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei n° 8.666/1993, lei n° 10.520/2002, decreto 
n° 877 e 878, de 31 de março de 2008, decreto estadual 1887, de 2017, 
decreto estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.
data da assiNatUra: 12/03/2021
ordeNador resPoNsável: alberto Henrique teixeira de barros - Presi-
dente fundação ParáPaz.

Protocolo: 637121

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº 043 DE 15 DE MARço DE 2021 
o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz, no uso das atribuições legais,que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015. e ainda, 
coNsideraNdo o disposto no art.72, inciso iii da lei 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda, de acordo com o Processo 2021/281807, 
resolve conceder 08 (oito) dias de licença nojo a servidora sabriNa 
leoNardo da cUNHa, identidade funcional nº 54187270/ 3, ocupante 
do cargo de tÉcNico eM gestÃo social- PsicÓlogo, no período de 08 
a 15/03/2021, decorrente ao falecimento de seu genitor. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alberto HeNriqUe teixeira de barros - Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 636929

SEcREtARiA DE EStADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNiStRAção

.

.

.

AviSo DE LicitAção
.

ExtRAto DE EDitAL PREGão ELEtRôNico 
SEPLAD/SRP Nº 003/2021 PRocESSo Nº 2020/363472

a secretaria de estado de Planejamento e administração – sePlad, comu-
nica que realizará licitação, na modalidade Pregão eletrônico, para registro 
de Preços, do tipo menor preço, conforme abaixo:
objeto: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de aliMeNtos de Uso coMUM para os Ór-
gãos e entidades do Poder executivo estadual situados na região Metropo-
litana de belém (ananindeua, belém, benevides,  Marituba, santa bárbara 
do Pará, santa isabel do Pará e castanhal), e nas cidades de santarém, 
Marabá, altamira, cametá, capanema, redenção, Parauapebas, breves, 
Itaituba e Tucuruí, conforme especificações constantes do Termo de Refe-
rência (anexo i do edital).
data da abertUra: 30 de março de 2021.
HORA DE ABERTURA: 10:00h (Horário de Brasília)
eNdereÇo eletrôNico: www.comprasnet.gov.br
Uasg: 927843 - secretaria de estado de Planejamento e administração – 
sePlad (travessa do chaco, 2350, ceP. 66.093 - 542, Marco, belém-Pa)
recebiMeNto da ProPosta: será a partir da disponibilização do edital 
no coMPrasNet, na data de 17/03/2021.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do governo fe-
deral - coMPrasNet, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.compras-
governamentais.gov.br) e no Portal eletrônico de compras do governo do 
estado do Pará - coMPrasPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 637093

AviSo DE RESuLtADo DE LicitAção
.

coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 001/2020
ANÁLiSE DE PRoPoStA técNicA iNDiviDuAL 

E PRoPoStA fiNANcEiRA
ExtRAto DE RESuLtADo

objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resul-
tado final para homologação de Concursos Públicos para seleção de can-
didatos ao concurso Público para a secretaria de estado de administração 
Penitenciária - seaP, assim como toda e qualquer logística necessária à 
execução dos serviços, conforme especificações contidas no edital e seus 
anexos.
vistos os documentos apresentados à ocasião da análise e julgamento 
da 2ª fase (Proposta técnica individual e Proposta de Preços) da 
concorrência Pública n° 001/2020, segundo disposições contidas no edital 
de concorrência Pública n° 001/2020 e legislação pertinente, a comissão 
especial de licitação, designada através da Portaria Nº 183, de 04 de 
agosto de 2020, publicada no doe Nº 34.301, de 05 de agosto de 2020, 
divUlga o resultado das análises das Propostas técnica e financeira 
das empresas abaixo relacionadas em razão dos acervos documentais 
apresentados:
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resultado geral da análise das Propostas técnica e de Preços das empresas Proponentes à concorrência Pública N° 001/2020
concurso: secretaria de administração Penitenciária - seaP

item único empresa

Notas das Proponentes
Nota da 
Proposta 
técnica

Nota da 
proposta 
financeira

Média 
ponderada 

final

resultadoequipe
técnica

experiência da 
empresa

conc. Público 
para seleção de 

candidatos à 
seaP

instituto aocP – cNPj N° 
12.667.012/0001-

53
50 90 9,3333 5,8823 8,2956 Classificada

iades – cNPj N° 
11.432.298/0001-

25
35 100 9 6,5789 8,2736 Classificada

cetaP - cNPj N° 
03.199.479/0001-

25
50 80 8,6666 10 9,0666 Classificada

fadesP – cNPj N° 
05.572.870.0001/59 50 97 9,8 6,4102 8,7830 Classificada

analisado o resultado das análises das Propostas técnica e financeira das empresas participantes da licitação em epígrafe, nos moldes do edital de 
concorrência Pública n°. 001/2020 e da legislação pertinente, a comissão especial de licitação, declara vencedora a licitante abaixo listada em razão 
da obtenção da Maior Média Ponderada final:

resultado final – concorrência n° 001/2020
concurso: secretaria de administração Penitenciária - seaP

item licitante cNPj Média Ponderada final Resultado final
concurso Público para 

seleção de candidatos da 
secretaria de administração 

Penitenciária - seaP

cetaP -
 

cNPj N° 03.199.479/0001-
25 9,0666 empresa vencedora

as licitantes interessadas poderão interpor recurso da decisão prolatada pela comissão especial de licitação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos a partir da publicação deste ato, de acordo com o inciso I, alínea “b”, do art.109, da Lei nº 8.666/93.
Uma vez interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme impõe o § 3o, 
do art.109, da lei nº 8.666/93.
a íntegra da análise e julgamento da 2ª fase (Proposta técnica individual e Proposta de Preços) da concorrência Pública n° 001/2020 será encaminhada 
através de correio eletrônico para as empresas participantes, e estará disponível no endereço eletrônico www.compraspara.pa.gov.br.
belém (Pa), 16 de março de 2021.
Íris Miranda alves Negrão
Presidente da comissão especial de licitação
Portaria Nº 183, de 04 de agosto de 2020.

Protocolo: 637229

PoRtARiA Nº 67, DE 16 DE MARço DE 2021 - DPo
a secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 1278, 
de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
para o primeiro quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando o decreto de n° 1376 de 16/03/2021.
resolve:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
do primeiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

ANExo A PoRtARiA Nº 67, DE 16 DE MARço DE 2021

ÁREA/uNiDADE oRçAMENtÁRiA/GRuPo DE 
DESPESA/SuBGRuPo DE DESPESA foNtE

1º QuADRiMEStRE - 2021
JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL

deseNvolviMeNto sÓcio-ecoNôMico
fUNdeflor

investimentos 0,00 0,00 147.879,80 0,00 147.879,80
equipamentos e Material Permanente

ProvisÃo recebida do(a) ideflor-bio
 0656 0,00 0,00 1.999,80 0,00 1.999,80

obras e instalações
ProvisÃo recebida do(a) ideflor-bio

 0656 0,00 0,00 145.880,00 0,00 145.880,00
outras despesas correntes 0,00 0,00 527.762,67 0,00 527.762,67

despesas ordinárias
ProvisÃo recebida do(a) ideflor-bio

 0656 0,00 0,00 527.762,67 0,00 527.762,67
NgPr

investimentos 0,00 0,00 4.180.000,00 0,00 4.180.000,00
equipamentos e Material Permanente

 0301 0,00 0,00 4.180.000,00 0,00 4.180.000,00
outras despesas correntes 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00

gestÃo
sePlad

investimentos 0,00 0,00 63.834,70 0,00 63.834,70

equipamentos e Material Permanente


