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outRAs MAtéRiAs
.

coMUNicado aos licitaNtes
Modalidade: concorrência
Número: n.º 011/2021.
objeto: construção e Pavimentação da Pa-220, trecho entroncamento 
rodovia Pa-136 – entronc. Pa-395, sub trecho entroncamento rodovia Pa-
136 / Km 22 (lote i), com extensão de 22,00 km, na região de integração 
do guamá, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional.
a secretaria de estado de transportes – setraN, por meio da comissão 
Permanente de licitação, torna público que:
a Planilha de Mobilização e desmobilização de equipamentos e Pessoal 
sofreu atualização quanto a dois elementos relativos ao “item 1 – equipa-
mentos de grande Porte” por solicitação da área técnica - dirtec, entre-
tanto sem nenhuma alteração no valor final apresentado. Em virtude da 
manutenção do valor inicialmente declarado, nenhuma modificação será 
feita no prosseguimento do certame.
belém, 24 de março de 2021.
victor rocHa de soUza
Presidente da c.P.l-setraN

Protocolo: 639239
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

Termo Aditivo: 5
contrato: 27/2018-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração con-
tratual, com acréscimo e supressão do valor original, que resultam em 
aumento do valor global do contrato nº 027/2018-cPH, que versa sobre a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços e obras 
de engenharia para a construção do terminal Hidroviário de Passageiros e 
cargas no município de Óbidos-Pa.
valor: o presente contrato suportará supressão no valor de r$ 184.517,58 
(cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e 
oito centavos), o que representa aproximadamente 8,1% (oito vírgula um 
por cento) do valor originalmente avençado. o mesmo suportará acréscimo 
no valor de r$ 1.355.088,86 (hum milhão, trezentos e cinquenta e cinco 
mil, oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), o que representa aproxi-
madamente 48,92% (quarenta e oito vírgula noventa e dois por cento) do 
valor originalmente avençado, resultando em um valor aditivado total de 
r$ 1.170.571,27 (hum milhão, cento e setenta mil, quinhentos e setenta e 
um reais e vinte e sete centavos) representando 42,26% (quarenta e dois 
vírgula vinte e seis por cento) do valor contratual.
data de assinatura: 02/03/2021
vigência: 27/11/2020 a 26/05/2021
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 449051
fonte do recurso: 0101/0301
cNPj: 08.064.865/0001-23 - eNgePort eNgeNHaria eireli – ePP
endereço: Passagem são Pedro, nº 18, bairro: Marco, ceP: 66.095-721, 
Município de belém, estado do Pará
ordenador: abraÃo beNassUlY Neto.

Protocolo: 639140
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tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE 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 
Pregoeira e equipe e o parecer da gerência jurídica, referente ao Processo 
nº 2020/609396 resolve:
HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório referente ao Pregão Ele-
trônico nº 002/2021- cPH, que tem como objeto à contratação de empresa 
para a prestação de obras e serviços de engenharia para a elaboração de 
Projetos executivo civil e Naval para a reforma e adequação do terminal 
Hidroviário de Passageiros e cargas no Município de senador josé Porfírio, 
o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do estado do Pará, 
autorizando a contratação e emissão de Nota de empenho em favor da 
seguinte empresa: oceaNorte coNstrUÇÕes ltda, inscrita no cNPj/
MF-27.135.996/0001-07, com sede na Rua Municipalidade, Ed. Mirai Offi-
ce, nº 985, sala 1518, bairro Umarizal, ceP:66.050-350, município de be-

lém, estado do Pará, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para 
a contratação do único item do edital, pelo valor global de r$120.000,00 
(cento e vinte mil reais).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
belém/Pa, 24 de março de 2021.
  abraÃo beNassUlY Neto
  Presidente da cPH

Protocolo: 639119
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tERMo DE ADJuDicAção
.

tERMo DE ADJuDicAção
a Pregoeira da companhia de Portos e Hidrovias do estado do Pará - 
cPH, instituída pela Portaria nº 125/2020-gP de 06/11/2020, torna 
público o resultado do julgamento do PregÃo eletrôNico nº002/2021-
cPH, referente à contratação de empresa para a prestação de obras e 
serviços de engenharia para a elaboração de Projetos executivo civil e 
Naval para a reforma e adequação do terminal Hidroviário de Passageiros 
e cargas no Município de senador josé Porfírio, o qual visa atender a 
companhia de Portos e Hidrovias do estado do Pará, derivado do processo 
nº 2020/609396, decide adjUdicar o seguinte resultado: a empresa 
oceaNorte coNstrUÇÕes ltda, inscrita no cNPj/Mf-27.135.996/0001-
07, com sede na Rua Municipalidade, Ed. Mirai Office, nº 985, Sala 1518, 
bairro Umarizal, ceP:66.050-350, município de belém, estado do Pará, foi 
à vencedora do único item do certame, pelo valor global de r$120.000,00 
(cento e vinte mil reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa 
para a contratação. Para todos os efeitos legais.
belém/Pa, 24 de março de 2021.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira da cPH
Portaria nº 125/2020 – gP 06/11/2020
Matrícula nº2052598

Protocolo: 639120
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

PoRtARiA
.

Portaria nº 190/2021– ARCON-PA, DE 24 DE MARÇO 2021. o diretor 
geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do estado 
do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 6.099, 
de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 6.838, 
de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando a c.i. nº 032/2021 
– gtt/arcoN-Pa; resolve: i – coNceder 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares ao servidor abaixo:

MAtRícuLA NoME PERíoDo AQuisitivo PERíoDo DE Gozo

5953830/1 fraNcisco de PaUla ferreira NUNes 17/02/2020 a 16/02/2021 01/04/2021 a 30/04/2021

ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. registre-
se, PUbliqUe-se e cUMPra-se. eUriPedes reis da crUz filHo/diretor 
geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 639112
Portaria nº 192/2021 – ARCON - PA, 24 DE MARÇO DE 2021. o 
diretor geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o Processo ele-
trônico nº 2021/320495; resolve: i – iNterroMPer por necessidade de 
serviços, o gozo das férias do servidor Moises rodrigUes figUeiredo, 
matricula nº 5943617/2, ocupante do cargo de controlador em regulação 
de serviços Públicos, concedida através da Portaria n.º 016/2021 - ar-
coN-Pa, de 21/01/2021, publicada no doe nº 34.472, de 27/01/2021, 
a contar de 25.03.2021. ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se. eUriPedes reis 
da crUz filHo/diretor geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 639231


