
 diário oficial Nº 34.621  47 Sexta-feira, 25 DE JUNHO DE 2021

Servidor (a): leno augusto Machado Barbosa
cargo: Supervisor Técnico
id. funcional: 5947412/1
Período: 14 a 18/06/2021
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 671892

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de adiaMeNto de eNtreGa de editaL LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 018/2021.
oBJETo: construção e Pavimentação da Pa-467, Trecho: Ent. Pa-151 / Vila 
de curuçambaba, sob a Jurisdição do 4° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação torna público que, devido a ajustes no Termo de re-
ferência, fica adiada a data de entrega do Edital que seria dia 18/06/2021, 
passando para o dia 28/06/2021, mantendo-se as demais sanções do Edi-
tal, inclusive a data de abertura dos invólucros de documentação e Pro-
postas, que fica mantido o dia 02/08/2021, às 10h00min, da Concorrência 
em referência.
Belém, 23 de junho de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN.

Protocolo: 671866
coMUNicaÇÃo de recUrso

Modalidade: concorrência.
Número: n.º 001/2021.
oBJETo: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o 
rio Tutuí (50,00m x 8,60m), localizada na rodovia Transuruará, trecho: 
Br-230 / Vicinal 180 Norte, no Município de Uruará, sob a jurisdição do 3º 
Núcleo regional.
comunicamos aos interessados que a empresa JS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÕES lTda, interpôs recurso administrativo contra a decisão desta 
comissão de iNaBiliTá-la no certame, e que, a partir da publicação deste 
aviso, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desse 
recurso, cuja cópia se encontra à disposição dos interessados nesta cPl, 
no horário de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente de 
licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza 
– Belém/Pa.
Sendo assim, a data de abertura de propostas de preço resta suspensa.
Belém, 24 de junho de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 671856

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 077/2021-GP, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
  coNcEdEr férias regulamentares ao servidor da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:
 

MaTrÍcUla NoME GoZo aQUiSiTiVo
5945618 itaan ferreira Simões 23/07/2021 a 11/08/2021 2020/2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 24 de junho de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 671428

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise conjunta 
da comissão de licitação e o parecer da Gerência Jurídica, referente ao 
Processos nº 2021/310513 e 363754 resolve:
adJUdicar e HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente 
ao Procedimento licitatório nº 002/2021- cPH, que tem como objeto à 
contratação de empresa para a prestação de obras e serviços de engenha-
ria para a execução da reforma e adequação do Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de Breves, autorizando a contratação e 
emissão de Nota de Empenho em favor da seguinte empresa: ENGEPorT 
ENGENHaria EirEli, inscrita no cNPJ/Mf-08.064.865/0001-23, com sede 

na rodovia Mário covas, nº 615, residencial Nova União, 4ª rua, 47 a, 
bairro coqueiro, cEP: 67.115-310, Município de ananindeua, Estado do 
Pará, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação do 
único item do Edital, pelo valor global de r$11.547.161,67 (onze milhões, 
quinhentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta 
e sete centavos).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 24 de junho de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 671725
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

coNtrato
.

CARTA CONTRATO N.º 05/2021.
Partes: agência  de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará- arcoN-Pa/associação Brasileira das agências reguladoras-aBar
objeto:Pagamento da anuidade e taxa extra do ano de 2021.
fundamento legal: art. 25 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 Valor: r$ 23.340,00 (Vinte e três mil, trezentos e quarenta reais), sendo 
r$11.670,00 referente a anuidade e r$11.670,00 referente a taxa extra.
dotação orçamentária: 80.201.04.122.1297.8338c.339039.0261.funda-
mento legal: art. 25 da lei 8.666/93
Vigência:24.06.2021 a 31.12.2021.
data:23.06.2021.
diretor Geral: Euripedes reis da cruz filho.
Endereço:Setor de autarquias Sul -Quadra 4 - lote 09/10-Bloco a -salas 
939/940, Ed.Victória Office Tower, em Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o 
n° 03.657.354/0001-00

Protocolo: 670416

.
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oUtras MatÉrias
.

1º TA AO CONTRATO Nº 15/2018.
Partes: agência  de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará- arcoN-Pa/ Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará-ProdEPa.
objeto: Prestação de serviços de Tecnologia da informação e comunica-
ção -TIC, referente a prestação de serviço ao sistema SIGA. Justificativa: 
Prorrogação de prazo. fundamento legal: art. 57,ii da lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.
Valor: r$ 1.897,35 (mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco 
centavos) estimado mensal e r$ 22.768,20 (vinte e dois mil, setecentos e 
sessenta e oito reais e vinte centavos) estimados para 12 meses.
Vigência:28.05.2021 a 27.05.2022.
dotação orçamentária: 80.201.04.1261.5088.2380.0261.339140.
data: 27.05.2021.
Endereço da contratada: rodovia augusto Montenegro, km 10, cen-
tro administrativo do Estado, icoaraci – Belém - Pará. c.N.P.J/Mf- 
05.059.613/0001-18
ordenador responsável: EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
republicação de extrato publicado sob o protocolo 663282 em 07/06/2021, 
d.o.E n. 34.604, por ausência de informações.

Protocolo: 671671
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/2021 DOE. 34.536 
PROTOCOLO: 640073 DE 29/05/2021

BENEficiário (a): João Batista Monteiro Pinheiro Junior
ONDE SE LÊ: PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS
LEIA-SE: PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/297011
ordENador: Timara Miranda - dafi/SEdaP

Protocolo: 671843
NA PORTARIA Nº 161 DE 05.06.2021, PUBLicada No doe 

Nº 34.605 DE 08.06.2021.
SErVidora: EliNa roSa dE aSSiS rodriGUES, MaT. 22071/ 1
ONDE SE LÊ: Período de gozo de 26/07/2021 a 24/08/2021
LEIA-SE: Período de gozo de 12/07/2021 a 10/08/2021

Protocolo: 671621

Osias Barros
Realce

Osias Barros
Realce


