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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 735/2022-daF/sePLad, de 28 de JULHo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022;
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/947333
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor BrUNo calaNdriNE alMEida, id. funcional nº 
57191355/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lo tado no Nú-
cleo de controle interno, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
31 de agosto de 2022 a 29 de setembro de 2022, referente ao triênio de 
05/12/2013 a 04/12/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
JUlHo  dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo

Protocolo: 834145

oUtras MatÉrias
.

decisÃo de recUrso adMiNistratiVo
Processo: 2019/184823
interessado: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
assunto: JUlGaMENTo dE rEcUrSo da liciTaÇÃo Para SElEÇÃo dE 
orGaNiZadoraS doS coNcUrSoS PÚBlicoS do iGEPrEV, Hol, fHcGV 
E fScMP.
considerando o recurso administrativo interposto pela objetiva concursos 
ltda. (doc. 267), a contrarrazão da consulplan (doc.268), bem como a 
decisão da comissão Especial de licitação (doc. 269).
considerando Manifestação Jurídica Nº 343/2022 - cJUr/SEPlad, (doc. 
279), aprovada pelo coordenadoria da consultoria Jurídica da SEPlad, 
(doc. 280) que recomenda que seja mantida a procedência do recurso in-
terposto pela licitante, nos termos do julgamento efetivado pela comissão 
Especial de licitação,
decido:
1. conhecer do recurso, posto que tempestivo;
2. Manter o entendimento da comissão Especial de licitação quanto ao 
recurso interposto, que delibera pela procedência do mesmo;
3. dê ciência aos interessados.
Belém, 27 de julho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 834086
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
da coNcorrÊNcia PÚBLica N°. 005/2021

a SEcrETária dE ESTado PlaNEJaMENTo dE adMiNiSTraÇÃo, no uso 
de suas atribuições legais e após análise das peças contidas nos autos do 
processo nº 2019/184823 e com fundamento no inciso Vi, do art. 43, da 
lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, resolve, HoMoloGar o procedi-
mento licitatório na modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica, tipo TÉcNica 
E PrEÇo, cujo objeto é a contratação de empresa ou instituição, pessoa 
jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organi-
zação, realização, processamento e resultado final para homologação de 
concurso Público para seleção de candidatos, visando o provimento de 
vagas em cargos de Nível Médio e Superior do instituto de Gestão Previ-
denciária do Estado do Pará – iGEPrEV, do Hospital ophir loyola – Hol, 
da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV e da fundação 
Santa casa de Misericórdia do Pará – fScMP, assim como toda e qualquer 
logística necessária à execução dos serviços, conforme especificações con-
tidas no Edital e seus anexos e adJUdicar o objeto licitado em favor das 
empresas abaixo relacionadas:

Quadro item 1. Valor do item 1 adjudicado
Licitação: concorrência Públicaº. 05/2021

Licitante Vencedora: Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA - CETAP – sob o 
cNPJ 03.199.479/0001-25

item objeto Licitante Valor unitário por cargo Valor global estimado 
do item

item 1 iGEPrEV cETaP
 

Nível Superior r$ 63,00
r$ 730.280,00

Nível Médio r$ 52,00
 

Quadro item 2. Valor do item 2 adjudicado
Licitação: concorrência Públicaº. 05/2021

Licitante Vencedora: Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA - CETAP – sob o 
cNPJ 03.199.479/0001-25

item objeto Licitante Valor unitário por cargo Valor global estimado 
do item

item 2 Hol cETaP
 

Nível \superior r$ 63,00
 r$ 730.280,00

Nível Médio r$ 52,00

Quadro item 3. Valor do item 3 adjudicado
Licitação: concorrência Públicaº. 05/2021

Licitante Vencedora: consultoria e Planejamento em administração Pública eireli – coNsULPLaN - sob o 
cNPJ 01.185.758/0001-04

item objeto Licitante Valor unitário por cargo Valor global estimado 
do item

item 3 fHcGV coNSUlPlaN
 

Nível Superior r$ 43,50
r$ 555.532,75

Nível Médio r$ 43,25
 

Quadro item 4. Valor do item 4 adjudicado
Licitação: concorrência Públicaº. 05/2021

Licitante Vencedora: Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA - CETAP – sob o 
cNPJ 03.199.479/0001-25

item objeto Licitante Valor unitário por cargo Valor global estimado 
do item

item 4 fScMP cETaP
 

Nível Superior r$ 79,00
 r$ 823.528,00

Nível Médio r$ 52,00

dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 27 de julho de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 834056

Portaria Nº 266, de 29 de JULHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, 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.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 266, de 29 de JULHo de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

cEaSa
amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
amortização da dívida

 0101 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
GESTÃo
iaSEP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

contrato Estimativo
 0261 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

iGEPrEV
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0261 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 4.686.375,81 4.686.375,81

contrato Global
 0261 0,00 0,00 0,00 4.686.375,81 4.686.375,81

ProdEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.027.347,68 1.027.347,68

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.746,00 1.000.746,00
outras despesa de 

investimentos
 0101 0,00 0,00 0,00 26.601,68 26.601,68

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 50.260.437,02 50.260.437,02

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 50.260.437,02 50.260.437,02


