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rESolVE:
designar a Servidora adrielle Juliana duarte de Medeiros de Souza – Ma-
trícula nº 54190931-1 para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 27/2022 – BLB ELETRÔNICA LTDA
oBJETo: aquisição de acessórios de equipamentos médicos hospitalares 
para ventiladores pulmonares da marca iNTErMEd.
ViGÊNcia: início em 15/02/2022 e término em 14/02/2023.
ProcESSo: 2021/1441022
ModalidadE: inexigibilidade de licitação n° 05/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 762448
Portaria N° 51, 03 de FeVereiro de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
rESolVE:
SUBSTiTUir, a servidora Maria SHirlEY MoarES MarTiNS da coSTa 
pela servidora laÉrcia loPES riBEiro da SilVa – Matrícula: 5130972-2, 
a contar de 03/02/2022, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 157/2016
EMPrESa: VÓlUS iNSTiTUiÇÃo dE PaGaMENTo lTda
oBJETo: contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
de implantação E Gerenciamento de Sistemas e Gerenciamento de Manu-
tenção Via Web.
Processo original nº 137052/2016
ModalidadE da liciTaÇÃo: adesão do Pregão Eletrônico SrP n°04/2015/ 
SEdUc – To
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 762425

coNtrato
.

coNtrato: 27/2022
Valor r$ 140.400,00 (cENTo E QUarENTa Mil E QUaTrocENToS rEaiS)
data de assinatura: 15/02/2022
Vigência. início em 15/02/2022 e término em 14/02/2023
inexigibilidade nº 05/2022
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
origem do recurso Estadual
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes e superávits
Plano interno: Pi 1040008288c
contratado:
Nome: BlB ElETrÔNica lTda
Endereço: rUa doMiNGoS MarrEiroS Nº 738 – Bairro UMariZal
BElÉM – Pará – cEP 66.055-210
Telefone: (91) 3224-9800
E-mail: marketing@blb.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 762443

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 37/2022/FHcGV
ata de registro de Preços  nº 35/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 112/2021/fHcGV, Processo nº 2021/473586, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 14/02/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Kit para Gastrostomia 24fr e 18fr para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses no centro cirúrgico da funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços 
e ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 112/2021 vinculada ao Processo nº 
473586/2021, que integram este instrumento independente de transcri-
ção, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia:16/02/2022  a 15/02/2023
EMPrESa: MEd carE coMÉrcio dE MaTEriaiS MÉdicoS lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 03.062.090/0001-
33, inscrição Estadual nº 901.80190-83, com sede na avenida Sete de 
Setembro nº 5388, conjunto 1002 – Batel na cidade de curitiba-Pr.

iteM coMPras 
Net siMas esPeciFicaÇÕes QUaNt Marca

FaBricaNte

VaLor
UNitÁrio

r$

VaLor
totaL

r$

1 183433-9 440104
 

KiT SoNda Para GaS-
TroSToMia ENdoScÓPica 

PErcUTÂNEa 24fr
Material: silicone com fita 
radiopaca ao longo do seu 

comprimento
conteúdo:

·  1 Sonda para gastrostomia 
endoscópica, com botom de 
fixação interna em silicone.
·  1 Seringa com ponta de 

tipo cateter
·  1 conjunto de extensão 
com conector em ângulo 
reto e bifurcação (Y) de 2 

orifícios
·  conjunto de extensão para 
bolo alimentar com ponta de 

tipo cateter, conector reto
·  1 Pinça e Guia flexível

·  1 anel de fixação
 

20 aVaNoS 429,00 8.580,00

Valor ToTal GEral r$ 8.580,00
         

o valor global estimado desta ata é de r$ 8.580,00 (oiTo Mil, QUiNHEN-
ToS E oiTENTa rEaiS).
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável.

Protocolo: 762508
..

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 072 de 15 de FeVereiro de 2022
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome do Servidor (a): Elvira Neta Santos lopes
Matricula: 5832691/2
cargo: agente administrativo
Triênio referente: 15/05/2011 a 14/05/2014
Período: 28/03/2022 a 26/05/2022

Portaria Nº 073 de 15 de FeVereiro de 2022
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome do Servidor (a): Elvira Neta Santos lopes
Matricula: 5832691/2
cargo: agente administrativo
Triênio referente: 15/05/2014 a 14/05/2017
Período: 27/05/2022 a 25/07/2022

Portaria Nº 074 de 15 de FeVereiro de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): Maria Valdeni costa dos Santos
Matricula: 54186086/3
cargo: Maqueiro
Triênio referente: 12.12.2015 a 11.12.2018
Período: 15/04/2022 a 14/05/2022

Protocolo: 762678
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo N° 761700 reFereNte ao 2 º terMo aditiVo 
do coNtrato Nº 001/2020-cPH

onde se lê: Termo aditivo: 02
contrato 001/2020-cPH
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a ProrroGaÇÃo de 
prazo do contrato de nº 001/2020-cPH, que versa sobre prestação do 
serviço de agenciamento de viagens, compreendendo as atividades de co-
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tação, reserva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, cancelamen-
to, reembolso e entrega de bilhetes de passagens terrestres (rodoviárias 
intermunicipais e interestaduais), fluviais (intermunicipais) e de passagens 
aéreas (nacionais e internacionais).
data de assinatura: 01/02/2022
Programa de trabalho: 26.784.1486.7575 ; 26.784.1486.7576 ; 
26.128.1508.8887
fonte/Natureza: 0101/339033
cNPJ: 05.570.254/0001-69 NorTE TUriSMo lTda.
Endereço: Travessa Padre Prudêncio, nº 43, bairro comércio, cEP: 66.010-
150, cidade de Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.
Leia-se: Termo aditivo: 02
contrato 001/2020-cPH
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a ProrroGaÇÃo de 
prazo do contrato de nº 001/2020-cPH, que versa sobre prestação do 
serviço de agenciamento de viagens, compreendendo as atividades de co-
tação, reserva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, cancelamen-
to, reembolso e entrega de bilhetes de passagens terrestres (rodoviárias 
intermunicipais e interestaduais), fluviais (intermunicipais) e de passagens 
aéreas (nacionais e internacionais).
Valor: r$ 100.000,00
Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023.
data de assinatura: 01/02/2022
Programa de trabalho: 26.784.1486.7575; 26.784.1486.7576; 
26.128.1508.8887.
fonte/Natureza: 0101/339033
cNPJ: 05.570.254/0001-69 NorTE TUriSMo lTda.
Endereço: Travessa Padre Prudêncio, nº 43, bairro comércio, cEP: 66.010-
150, cidade de Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 762795
Na PUBLicaÇÃo N° 761689 reFereNte ao coNtrato 

Nº 004/2022-cPH
onde se lê: cNPJ: 05.952.711/0001-41 – nopregas controle ambiental ltda – epp.
Leia-se: cNPJ: 05.972.711/0001-41 – NoPraGaS – coNTrolE aMBiENTal lTda – EPP.

Protocolo: 762791

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 033/2022-GP, de 17 de FeVereiro de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
i- conceder em nome do servidor alEliZia doS SaNToS MiraNda, Ma-
trícula: 5945622, cPf: 725.204.182.49 e ocupante do cargo de cHEfE 
da SEcrETaria GEral, Suprimento de fundos no valor de r$ 800,00 
(oiTocENToS rEaiS), em virtude da necessidade de efetuar despesas de 
pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.122.1297.8338 - 0339030 – 0261- r$ 800,00 – Material de consumo.
iii- Prazo para aplicação: Trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV- Para prestação de contas: Quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 17 de fevereiro de 2022.
aBraÃ BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 762245

.

.

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 
Processo(s) nº 2021/933396 e 940389 resolve:
adJUdicar e HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao 
Procedimento licitatório nº 012/2021- cPH, que tem como objeto à con-
tratação de empresa para a prestação de obras e serviços de engenharia 
para a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e car-
gas no Município de acará, autorizando a contratação e emissão de Nota de 
Empenho em favor da seguinte empresa: a & c NaVEGaÇÃo lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf-83.354.671/0001-33, com sede na rodovia augusto Monte-
negro, S/N, conjunto Maguari, alameda 33, casa nº 800, Bairro: icoaraci, 
cEP:66.823-060, Município de Belém, Estado do Pará, por ter apresentado 
a proposta mais vantajosa para a contratação do único item do Edital, pelo 
valor global de r$2.695.034,30 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco 
mil, trinta e quatro reais e trinta centavos).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 17 de fevereiro de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 762235

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato 7º ao coNtrato de Nº 07/2017.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Esta-
do do Pará-arcoN-Pa/EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a. objeto: 
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de 
sistema de gestão de abastecimento de combustível de unidades consu-
midoras, customizado e gerido pela administração Pública Estadual, com 
utilização de Cartão Magnético. Justificativa: Prorrogação de prazo. Vigên-
cia: 20.02.2022 a 19.02.2023, que poderá ser rescindido antecipadamen-
te, no caso de conclusão de processo licitatório em andamento na SE-
Plad-Pa. dotação orçamentária: 80.201.04.122.1297.4668c. 0261/0101 
- 339030. da fundamentação legal: art. 57, § 4º da lei n° 8.666/1993, 
Valor: r$ 240.000,00, estimado anual. foro: Belém-Pa. data da assina-
tura: 18.02.2022. Endereço da contratada: rua Machado de assis, nº 50, 
Ed. - 02 - Santa lúcia - campo Bom – rS - cEP: 93700-000, c.N.P.J/Mf nº. 
03.506.307/0001-57. ordenador de despesas: diretor Geral, Eurípedes 
reis da cruz filho.

Protocolo: 753615

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico
NÚMero: 001/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de material 
gráfico, considerando a necessidade desta ARCON-PA, de forma estimativa, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de referência (anexo i)
ENTrEGa do EdiTal: Será dia 18/02/2022 às 08:00, horário de Brasília.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: caroline Nazaré da Silva carvalho
local dE aBErTUra: www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa dE aBErTUra: 04/03/2022
Hora dE aBErTUra: 09:00
orÇaMENTo:
ProGraMa dE TraBalHo: 04.122.1297.8338.0000;
NaTUrEZa dE dESPESa: 339030;
foNTE dE rEcUrSo: 0261;
oriGEM: Estadual
ordENador: EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 762472

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, re-
solve notificar o operador, ELSON COSTA E COSTA – BN 073 para que se 
manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, sobre 
a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 053/2022, em virtude da 
existência de pendências junto a arcoN-Pa, para que a tramitação do Pro-
cesso Nº To2022/0024-GTo cumpra o seu curso, sem que seja prejudicado 
o direito ao contraditório e ampla defesa.
Belém (Pa), 16 de fevereiro de 2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 762379

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 082/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019 BENEficiário: ilmara azevedo campos carGo: assessora 
Técnica/SEdaP MaTrÍcUla: 57202624 oriGEM: Belém/Pa dESTiNo a: 
Santarém Novo, São João de Pirabas, Salinas, Quatipuru e Bragança/Pa 
oBJETiVo: Participar da reunião para assinatura do convênio do Território 
Sustentável e Projeto da Maniva PErÍodo: 17 a 20/02/2022  Nº dE diá-
riaS: 3 ½ (três e meia) ordENador: rosivaldo Batista/diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 762306
Portaria de diÁrias Nº 070/2022

fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019. BENEficiário: iraci ribeiro dos Santos Junior.  carGo: coor-
denador regional de abaetetuba. MaTrÍcUla: 6328750/1. oriGEM: aba-
etetuba/Pa. dESTiNo: igarapé-Miri/Pa. oBJETiVo: Participar de reunião 

Osias Barros
Realce


