
 diário oficial Nº 34.751  223 Quinta-feira, 28 DE OUTUBRO DE 2021

eXtrato do coNVÊNio Nº. 007/2021seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/916969
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade a transferência voluntária de re-
curso financeiros à PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA para para 
construção de Quadra Poliesportiva no conjunto Japiim.
aSSiNaTUra: 26/10/2021
ViGÊNcia: 27/10/2021 a 27/04/2022
Valor: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
coNTraParTida: r$ 35.142,97 (trinta e cinco mil, cento e quarenta e dois 
e noventa e sete centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
----
Valor: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE caSTaNHal/Pa cNPJ/Mf  sob 
o nº cNPJ/Mf 05.121.991/0001-84.
ordENador dE dESPESa: por Nivan Setubal Noronha, brasileiro, com rG 
nº 3501765 e cPf sob nº 262.310.932-04
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr.

Protocolo: 721626
Processo: 2021/917064
interessado: caMara doS dEPUTadoS
assunto: celebração de convênio
Belém, 27 de outubro de 2021.
JUSTificaTiVa
Considerando que o objeto atende à finalidade institucional desta Administração;
Considerando que o presente instrumento tem por finalidade a transferên-
cia voluntária de recurso para rEforMa E aMPliaÇÃo dE QUadra Po-
liESPorTiVa do ParQUE doS caSTaNHaiS EM caSTaNHal/Pa solicitada 
pela demanda governamental proposta pela prefeitura de castanhal, que 
ocorrerá na cidade de castanhal.
considerando que a Prefeitura retromencionada está em dia com suas obri-
gações tributárias, econômicas e que foi comprovada a capacidade técnica 
e gerencial para promover o evento, conforme documentos anexos.
considerando as atribuições que me são conferidas pela lei n° 6.215 de 
28 de abril de 1999, alterada pela lei n° 6.879, de 29 de junho de 2006, 
com vistas à instrução processual instaurada, ante o exposto, dETErMiNo 
a celebração do convênio junto à Prefeitura Municipal de castanhal, bem 
como a publicação do extrato do instrumento no Diário Oficial do Estado 
do Pará. lavrado a avença remeta-se os autos ao controle interno para 
análise formal do procedimento.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 721754
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 56/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/881157
daTa dE raTificaÇÃo: 27/10/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 56/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo do MMa GradUaÇÃo, dESENVolViMENTo Social E 
EcoNÔMico PEla PráTica daS ModalidadES BáSicaS do MMa: JiU 
JiTSU, MUaY THai E lUTa liVrE.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 50.000,00(cinquenta Mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 56/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o FEDERAÇÃO PARAENSE DE MIXED MARTIAL ARTS - 
fPaMMa, cNPJ Nº 20.220.964/0001-52

Protocolo: 722058
Portaria Nº 384/2021-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
designar o servidor lairSoN da cUNHa faro, MaTrÍcUla 57190527/3 
para atuar na fiscal do Termo de Fomento 56/2021 a ser celebrado com 
a fEdEraÇÃo ParaENSE dE MiXEd MarTial arTS - fPaMMa, cNPJ Nº 
20.220.964/0001-52, o qual possui como objeto a transferência voluntária 
de recurso para a execução do ProJETo: “MMa GradUaÇÃo, dESENVol-
ViMENTo Social E EcoNÔMico PEla PráTica daS ModalidadES Bá-
SicaS do MMa: JiU JiTSU, MUaY THai E lUTa liVrE”.
Belém, 27 de outubro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 722060
JUstiFicatiVa
coNVÊNio Nº. 009/2021seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/916980
Considerando que o objeto atende à finalidade institucional desta Adminis-
tração; transferência voluntária de Prefeitura Municipal de castanhal/Pa para 
construção de Quadra Poliesportiva na agrovila do Pacuquara, que ocorrerá 
na cidade de Soure na datas 27 de outubro de 2021 a 27 de abril de 2022.
considerando que a Prefeitura retro mencionada está em dia com suas 
obrigações tributárias, econômicas e que foi comprovada a capacidade téc-
nica e gerencial para promover o evento, conforme documentos anexos.

considerando as atribuições que me são conferidas pela lei n° 6.215 de 28 de 
abril de 1999, alterada pela lei n° 6.879, de 29 de junho de 2006, com vistas 
à instrução processual instaurada, ante o exposto, dETErMiNo a celebração 
do convênio junto à Prefeitura Municipal de Soure, bem como a publicação do 
extrato do instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará. Lavrado a avença 
remeta-se os autos ao controle interno para análise formal do procedimento.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 721952
eXtrato do coNVÊNio Nº. 009/2021seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/916980
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade a transferência voluntária de 
Prefeitura Municipal de castanhal/Pa para construção de Quadra Poliespor-
tiva na agrovila do Pacuquara.
aSSiNaTUra: 26/10/2021
ViGÊNcia: 27/10/2021 a 27/04/2021
Valor: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
coNTraParTida: r$ 35.142,97 (trinta e cinco mil, cento e quarenta e dois 
noventa e sete centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
----
Valor: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE caSTaNHal/Pa cNPJ/Mf 
05.121.991/0001-84.
ordENador dE dESPESa: por Nivan Setubal Noronha, brasileiro, com rG 
nº 3501765e cPf sob nº 262.310.932-04
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr.

Protocolo: 721948
eXtrato do coNVÊNio Nº. 07/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/917064
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUA-
dra PoliESPorTiVa do ParQUE doS caSTaNHaiS EM caSTaNHal/Pa.
aSSiNaTUra: 27/10/2021
ViGÊNcia: 27/10/2021 a 27/04/2022
Valor: r$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)
coNTraParTida: r$ 159.577,15 (cento e cinquenta e Nove mil , Qui-
nhentos e Setenta e Sete reais e Quinze centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
----
Valor: r$ 300.000,00
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE:PrEfEiTUra MUNiciPal dE caSTaNHal cNPJ/Mf  sob o nº 
05.121.991/0001-84.
ordENador dE dESPESa: por NiVaN SETUBal NoroNHa, brasileiro, 
com rG nº 3501765 e cPf sob nº 262.310.932-04
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 721758
eXtrato do coNVÊNio Nº. 008/2021seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/1007128
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade a transferência voluntária de 
Prefeitura Municipal de castanhal/Pa para construção de Quadra Poliespor-
tiva no Bairro de Tangarás.
aSSiNaTUra: 26/10/2021
ViGÊNcia: 27/10/2021 a 27/04/2021
Valor: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
coNTraParTida: r$ 59.577,12 (cinquenta e nove reais e quinhentos se-
tenta e sete reais e doze centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
----
Valor: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE caSTaNHal/Pa cNPJ/Mf 
05.121.991/0001-84.
ordENador dE dESPESa: por Nivan Setubal Noronha, brasileiro, com rG 
nº 3501765e cPf sob nº 262.310.932-04
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr.

Protocolo: 721781
JUstiFicatiVa
coNVÊNio Nº. 008/2021seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/1007128
Considerando que o objeto atende à finalidade institucional desta Admi-
nistração; transferência voluntária de Prefeitura Municipal de castanhal/
Pa para construção de Quadra Poliesportiva no Bairro de Tangarás., que 
ocorrerá na cidade de Soure na datas 27 de outubro de 2021 a 27 de abril 
de 2022.
considerando que a Prefeitura retro mencionada está em dia com suas 
obrigações tributárias, econômicas e que foi comprovada a capacidade téc-
nica e gerencial para promover o evento, conforme documentos anexos.
considerando as atribuições que me são conferidas pela lei n° 6.215 de 
28 de abril de 1999, alterada pela lei n° 6.879, de 29 de junho de 2006, 
com vistas à instrução processual instaurada, ante o exposto, dETErMiNo 
a celebração do convênio junto à Prefeitura Municipal de Soure, bem como 
a publicação do extrato do instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará. 
lavrado a avença remeta-se os autos ao controle interno para análise 
formal do procedimento.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 721785


