
 

 

 

PROCESSO Nº 363.385/2021 
1º Termo Aditivo ao Convênio FDE nº 001/2021 
 

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, 
registrada no CNPJ nº 35.747.782/0001-01, representada pela Secretária Sra. HANA SAMPAIO 
GHASSAN, e o Município de Conceição do Araguaia, registrado no CNPJ nº 05.070.404./0001-
75, representado por seu Prefeito, Sr. JAIR LOPES MARTINS, denominados, daqui por diante, 
SEPLAD e CONVENENTE, resolvem de comum acordo aditar o Convênio FDE no 001/2021, cujo 
objeto é o Projeto de “Revitalização e Recapeamento em Vias no Munícipio de Conceição do 
Araguaia-PA”, com fundamento legal na Cláusula Décima, item 10.2, do referido Convênio, como 
a seguir melhor se declara: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como Objeto a Alteração do valor do Convênio FDE nº 
001/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
Redução no Valor Global, Recurso Estadual e na Contrapartida Municipal do Convênio nº 

001/2021, em função do realinhamento no valor do Convênio, de acordo com o Plano de Trabalho, 
Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária, conforme Processo Licitatório nº 
3120/2021-PMCA, conforme abaixo: 

 
a) Valor Global passa de R$3.205.122,46 (três milhões, duzentos e cinco mil, cento e 

vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), para R$3.201.044,75 (três milhões, 
duzentos e um mil, quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 

b) Recurso Estadual passa de R$3.076.917,56 (três milhões, setenta e seis mil, 
novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), para R$3.073.002,96 (três 
milhões, setenta e três mil, dois reais e noventa e seis centavos), 

c) Contrapartida Municipal passa de R$128.204,90 (cento e vinte e oito mil, duzentos e 
quatro reais e noventa centavos), para R$128.041,79 (cento e vinte e oito mil, 
quarenta e um reais e setenta e nove centavos).  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Fica alterado o Cronograma de Desembolso do Convênio supracitado, passando a vigorar 

conforme detalhamento do anexo I, que integra o presente instrumento. 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE APLICAÇÃO 
Fica alterado o Plano de Aplicação do Convênio supracitado, passando a vigorar conforme 

detalhamento do anexo II, que integra o presente instrumento.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os Recursos Orçamentários necessários ao atendimento das obrigações decorrentes deste 
Convênio totalizam o valor de R$3.201.044,75 (três milhões, duzentos e um mil, quarenta e quatro 
reais e setenta e cinco centavos) e estão distribuídos da seguinte forma: 

 
I. CONCEDENTE  

Valor: R$3.073.002,96 (três milhões, setenta e três mil, dois reais e noventa e seis centavos) 
Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico 
Função Programática: 04.121.1508.7679 
- Função: 04 – Administração 
- Sub-Função: 121 – Planejamento e Orçamento 
- Programa: 1508 – Governança para Resultado 



 

 

 

 
- Projeto Atividade: 7679- Promoção de Ações e Projetos de Infraestrutura Econômica e Social 
Elemento de Despesa: 44.40.42 – Auxílios  
Fonte de Recursos: 010100 – Recursos Ordinários 
 
       II. CONVENENTE  
Valor: R$128.041,79 (cento e vinte e oito mil, quarenta e um reais e setenta e nove centavos) 
Unidade Orçamentária: 05 - 0501 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano 
Função Programática: 15.451.0501.1040  
- Função: 15 - Urbanismo  
- Sub-Função: 451 – Infraestrutura Urbana  
- Programa: 0501 – Vias e Logradouros Urbanos  
- Projeto Atividade: 1.040 – Pavimentação de Vias Urbanas   
Natureza de Despesa: 449051 – Obras e Instalações 
Fonte de Recursos: 10010000 – Recursos Ordinários   
                               
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO  
              Este Termo Aditivo será publicado na forma de extrato, em Diário Oficial do Estado do 
Pará no prazo de 10 (dez) dias contados de sua assinatura, nos termos do art.28, § 5º da 
Constituição do Estado do Pará. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO                  

Permanecem em vigor todas as Cláusulas e condições não expressamente alteradas por 
esse Termo Aditivo. 

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este Instrumento em 03 (três) vias 
na presença das testemunhas, que também o assinam para todos os fins de direito. 

 
 
 
 
 
 
 

HANA SAMPAIO GHASSAN  
Secretária de Estado de Planejamento e Administração 

 
 
 

 
 

JAIR LOPES MARTINS 
Prefeito Municipal de Conceição do Araguaia 
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ANEXO I DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FDE Nº 001/2021 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
 
 

PROJETO: “Revitalização e Recapeamento em Vias no Munícipio de Conceição do 
Araguaia-PA”. 
 
 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias  
 
 
 

 
FONTE DE RECURSOS 

 
PARCELAS VALOR (em R$ 1,00) 

 
 

ESTADO – Fundo de Desenvolvimento 
Econômico 

Fonte: 010100 – Recursos Ordinários 
 
 
 

 
1ª 
 

2ª 
 

3ª 
 
 

  

 1.024.334,32 

  1.024.334,32 

1.024.334,32 

 

                    TOTAL FDE 
 

3.073.002,96 

 
 

MUNICÍPIO – Prefeitura Municipal de 
Conceição do Araguaia 

Fonte:  10010000 – Recursos Ordinários 
 
 
 
 

 
1ª 
 

2ª 
 

3ª 
 
 

 

42.680,60 

42.680,60 

42.680,59 

 

 
TOTAL MUNICÍPIO 

 
128.041,79 

 
TOTAL 

 
3.201.044,75 

 
 



 

 

 

ANEXO II DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FDE Nº 001/2021 
 

 
PLANO DE APLICAÇÃO 

  
 
 
 
 
 
PROJETO: “Revitalização e Recapeamento em Vias no Munícipio de Conceição do 
Araguaia-PA” 
 
 
 
 
 
 
DISCRIMINAÇÃO: Revitalização da Av. JK, com recapeamento em CBUQ da Av. JK e de  
Parte da Av. Intendente Norberto Lima, calçamento em bloco, inter travado com acessibilidade e 
paisagismo. 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

FONTE DE RECURSOS VALOR 
(R$ 1,00) 

 
 
 

444042 
 
 
 
 
 

449051 
 
 
 

 
 
 

Auxílios 
 
 
 
 
 

Obras e Instalações 
 
 

 

 
 

ESTADO – FDE 

Fonte: 010100 – Recursos 

Ordinários  
 
 

MUNICÍPIO – Prefeitura 
Municipal de Conceição do 

Araguaia 

Fonte: 10010000 – Recursos 

Ordinários  
 

 

 
 
 

3.073.002,96 
 
 
 
 
 

128.041,79 

 
TOTAL 

 
3.201.044,75 

 

 
 



10  diário oficial Nº 34.786 Segunda-feira, 06 DE DEZEMBRO DE 2021

rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 09 (nove) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, que viajaram para realização de 
ações cidadania nos municípios de Magalhães Barata, São francisco, li-
moeiro do ajuru, abaetetuba e acará, no período de 03 a 12 de dezembro 
de 2021.

serVidor MatrÍcULa
aroldo Meneses de Souza 5523320/4

Jordan clay Marques da Silva 5933019/2
Marcos Maurício Viana Porto 5945842

Sidney furtado Gouvea 5917370/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 738149

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1157/2021-daF/sePLad, de 02 de deZeMBro de 2021.
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 pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 85 da lei n° 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994 e, ainda, o laudo Médico 81348, e os termos do Processo nº 
2021/1372719.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta)) dias de licença para acompa-
nhar Pessoa da família à servidora liliaN laZar MaSSoUd, id. funcional 
nº. 5675340/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada 
na coordenadoria de Patrimônio Mobiliário, no período de 01/09/2021 a 
30/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
dEZEMBro dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 737785

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 07/2021 – sePLad/daF
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo – SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, 
e a empresa coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda - EPP, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 00.489.015/0001-65.
do oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empre-
sa especializada na aquisição de inversor de frequência cfW-500 - 220 V, 
visando atender a necessidade da Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração.
DA JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pelo nexo efetivo 
entre o art. 2º do decreto Estadual nº 2.168/2010 e art. 2º, §§ 2º, 4º e 
5º, do decreto 856/2020, com base no Processo nº 2021/ 1376617 e o 
contrato nº 62/2021-SEPlad/daf, a natureza da empresa conserp Manu-
tenção de Elevadores ltda-EPP e o objeto contratado.
do fUNdaMENTo lEGal: o presente contrato decorre da dispensa de 
licitação nº 07/2021 – SEPlad/daf, com fundamento no inciso XXiV, do 
art. 24, da lei federal 8.666/93.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Valor Global: r$ 8.570,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Belém, 03 de dezembro de 2021.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo.
Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício

Protocolo: 738070

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa
Considerando as justificativas apresentadas e com fundamento no inciso 
XXiV, do art. 24, da lei nº 8.666/1993 e levando-se em consideração os 
termos da Manifestação cJUr n° 454-2021/cJUr/SEPlad, constante nos 
Seq. 21, do Processo nº 2021/1376617, por exigência do art. 38, inciso Vi, 

do mesmo diploma legal, resolvo ratificar o Termo de Dispensa de Licitação 
nº 07/2021.
Belém, 03 de dezembro de 2021.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício.

Protocolo: 738074

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 1º
convênio fdE nº: 002/2021
Processo:213.880/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$660.014,43, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$633.613,85 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$26.400,58.
data da assinatura: 03/12/2021
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Bannach
concedente: SEPlad
ordenador de despesa : Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 738073
termo aditivo: 1º
convênio fdE nº: 001/2021
Processo:363.385/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$3.201.044,75, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$3.073.002,96 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$128.041,79.
data da assinatura: 03/12/2021
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Conceição do Araguaia
concedente: SEPlad
ordenador de despesa : Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 738044

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1159/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro de 2021.
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 pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1309536.
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora aliNE da 
coSTa oliVEira id. funcional 54196765/3, ocupante do cargo de assessor 
Técnico ii, lo tada na diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas – dSP/SE-
Plad, no período de 03 de janeiro de 2022 a 12 de janeiro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 21 de janeiro de 2020 a 20 de janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1160/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro de 2021.
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 pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1127411.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora aNa ca-
roliNa GUiMarÃES dE carValHo id. funcional 5957127/1, ocupante do 
cargo de Secretário de Gabinete, lo tada na diretoria de Gestão de fundos 
– dGf/SEPlad, no período de 03 de janeiro de 2022 a 17 de janeiro de 
2022, referente ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2020 a 30 de 
setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1161/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro de 2021.
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 pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 

dbentes
Realce


