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rG: 4760417
cPf: 291.728.022-00
333903096 – MaTErial dE coNSUMo….............................r$ 2.000,00
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica….....r$ 400,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Portaria Nº 439, de 03 de aGosto de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
800,00 (oitocentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante 
o mês de aGoSTo/2021, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: roSiclEidE foNSEca da SilVa
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 5360854/2
rG: 2096705
cPf: 394.650.202-49
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…..................................r$ 650,00
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica….....r$ 150,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Portaria Nº 440, de 03 de aGosto de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
3.000,00 (Três Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante 
o mês de aGoSTo/2021, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: laErcia loPES riBEiro da SilVa
carGo: adMiNiSTrador
MaTrÍcUla: 5130972/2
rG: 1816376
cPf: 268.661.532-04
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica…...r$ 3.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Portaria Nº 441, de 03 de JULHo de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 700,00 
(Setecentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o mês 
de aGoSTo/2021, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: HElENa lUcia fErrEira PErES
carGo: adMiNiSTrador
MaTrÍcUla: 5520240/2
rG: 0300469
cPf: 218.843.902-34
333903096 – MaTErial dE coNSUMo….................................r$ 700,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 689671

secretaria de estado
de traNsPortes

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 015/2021.
oBJETo: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o rio 
Trauazinho (15,50m x 8,60m x 3,00m), localizado na Vicinal Santa lúcia, 
trecho: Br-153 / Br-155, no município de São domingos do araguaia, sob 
a jurisdição do 5º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de Licitação, torna público que, fica suspenso o certame da 
Tomada de Preços em referência, para readequação do Termo de referên-
cia/Projeto Básico.
Belém, 09 de agosto de 2021.
Victor rocha de Souza - Presidente da cPl/SETraN.

Protocolo: 689970
..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 106/2021-GP de 09 de aGosto 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 09 de janeiro de 2019 no Diário Ofi-
cial do Estado n° 33.776;
r E S o l V E:
SUSPENdEr por necessidade de serviço, a contar de 09/08/2021, o período 
de férias da servidora liaNE do Socorro BaSToS BriTo, matrícula 
nº 57191263, ocupante do cargo de assessora, concedidas através da 
PorTaria N° 066/2021-GP, de 09/06/2021, publicada no doE n° 34.607 
de 10/06/2021, referente ao exercício 2019/2020.
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, 09 de agosto de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 689692

.

.

errata
.

Na publicação 689273 referente ao aviso de Licitação 009/2021-
cPH, publicado no doE 34.663 de 09 de agosto de 2021,
onde se lê: Hora da abertura: 14h00 (nove horas)
leia-se: Hora da abertura: 14h00 (quatorze horas)

Protocolo: 689742

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 comissão de licitação e o parecer da Gerência Jurídica, referente ao 
Processo nº 2021/498140 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Procedimento 
licitatório nº 006/2021- cPH, que tem como objeto à contratação de em-
presa para a prestação de obras e serviços de engenharia para a execução 
da reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas 
do Município de anajás, o qual visa atender a companhia de Portos e Hi-
drovias do Estado do Pará, autorizando a contratação e emissão de Nota 
de Empenho em favor da seguinte empresa: GUaJará coNSTrUÇÃo dE 
EMBarcaÇÕES lTda, inscrita no cNPJ/Mf-34.261.920/0001-85, com sede 
na Travessa João domingos da Silva, nº 153, bairro Novo, cEP: 68.670-
000, e-mail: guajaraconstrucao@gmail.com , município de Bujaru, estado 
do Pará, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação 
do único item do Edital, pelo valor global de r$2.582.641,92 (dois milhões, 
quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa 
e dois centavos).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 689168

DCL01
Realce

DCL01
Realce
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terMo de adJUdicaÇÃo
.

a Presidente da comissão de Licitação da companhia de Portos 
e Hidrovias do estado do Pará - cPH, instituída pela PorTaria Nº 
098/2020-GP de 05/10/2020, torna público o resultado do julgamento do 
ProcEdiMENTo liciTaTÓrio nº006/2021-cPH, referente à contratação 
de empresa para a prestação de obras e serviços de engenharia para a 
execução da reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e 
cargas do Município de anajás, o qual visa atender a companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará, derivado do Processo nº 2021/498140, decide 
adJUdicar o seguinte resultado: a empresa GUaJará coNSTrUÇÃo dE 
EMBarcaÇÕES lTda, inscrita no cNPJ/Mf-34.261.920/0001-85, com sede 
na Travessa João domingos da Silva, nº 153, bairro Novo, cEP: 68.670-
000, e-mail: guajaraconstrucao@gmail.com , município de Bujaru, estado 
do Pará, foi à vencedora do único item do certame, pelo valor global de 
r$2.582.641,92 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos 
e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), por ter apresentado a 
proposta mais vantajosa para a contratação. Para todos os efeitos legais.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2021.
andré filipe Silva ferreira
Presidente da cl/cPH
PorTaria Nº 098/2020 – GP 05/10/2020
Matrícula nº5945620

Protocolo: 689170

oUtras MatÉrias

coNcessÃo de LiceNÇa
a coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado do Pará torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bagre, 
através da dla n°001/2021, a dispensa de licença ambiental Municipal 
com validade até 16/07/2022, para a reforma e adequação do Terminal 
Hidroviário de Bagre.

Protocolo: 689693
coNcessÃo de LiceNÇa

a coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado do Pará torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Soure, 
através da dla n°001/2021, a dispensa de licença ambiental Municipal 
com validade até 05/08/2022, para a reforma e adequação do Terminal 
Hidroviário de Soure.

Protocolo: 689695
a coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ tor-
na público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de afuá, 
através da dla n°001/2021, a dispensa de licença ambiental Municipal 
com validade até 08/06/2026, para a reforma e adequação do Terminal 
Hidroviário de afuá.

Protocolo: 689801
a coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ tor-
na público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa 
cruz do arari, através da dla n°001/2021, a dispensa de licença ambien-
tal Municipal com validade até 28/07/2022, para a reforma e adequação 
do Terminal Hidroviário de Santa cruz do arari.

Protocolo: 689797
a coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
cachoeira do arari, através da dlaP n°001/2021, a dispensa de licença 
ambiental Municipal com validade até 01/06/2022, para a reforma e ade-
quação do Terminal Hidroviário de cachoeira do arari.

Protocolo: 689798
coNcessÃo de LiceNÇa PrÉVia

a coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ tor-
na público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, através do processo n°2020/0000038359, a li-
cença Prévia n°1833/2021 para construção do Terminal Turistico da Vila de 
algodoal - ilha de Maiandeua - Maracanã/Pa com validade até 27/06/2024.

Protocolo: 690005
coNcessÃo de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo

a coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ 
torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa, através do processo n°2020/0000038359, 
a licença de instalação n°3119/2021 para construção do Terminal Turis-
tico da Vila de algodoal - ilha de Maiandeua - Maracanã/Pa com validade 
até 27/06/2024.

Protocolo: 690007
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 596/2021 – arcoN-Pa, de 09 de aGosto 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; rESolVE:

i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora abai-
xo:

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo
5905775/2 Brenda Brito Pereira de Souza 27/03/2020 a 26/03/2021 09/09/2021 a 08/10/2021

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 09 dE aGoSTo 2021. EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 689980

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 598/2021 – arcoN - Pa, de 09 de aGosto 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 Processo Eletrônico 
2021/830800 - arcoN-NUJUr; rESolVE: i – aUToriZar rodriGo 
Garcia dE alBUQUErQUE liMa, matricula nº 5902903/1, ocupante 
do cargo de Procurador autárquico a gozar 15 (quinze) dias das férias 
suspensas através da Portaria n.º 079/2021 de 17/02/2021, publicado no 
doE n° 34.496 referente ao período aquisitivo 2018/2019, no período de 
09/08/2021 a 23/08/2021. ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 689981

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 244 de 09 de aGosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições  
que lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2021/846113;
r E S o l V E:
i - Prorrogar por 30 (trinta) dias a comissão de Tomada de contas Es-
pecial, instituída pela Portaria 118 de 03 de maio de 2021, publicada em 
13/05/2021 no Diário Oficial nº 34.582, que tem como objetivo apurar a 
Prestação de contas do Termo de fomento nº 012/2018 – SEdaP, objeto 
do processo n° 2018/524570.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP

Protocolo: 689989
Portaria Nº 245 de 09 de aGosto de 2021

o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições  
que lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2021/846113;
r E S o l V E:
i - Prorrogar por 30 (trinta) dias a comissão de Tomada de contas Es-
pecial, instituída pela Portaria 119 de 03 de maio de 2021, publicada em 
13/05/2021 no Diário Oficial nº 34.582, que tem como objetivo apurar a 
Prestação de contas do Termo de fomento nº 013/2018 – SEdaP, objeto 
do processo n° 2018/530627.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP

Protocolo: 689991

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL de coNtrato
coNtrato N° 119/2018 – sedaP

Partes: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
e empresa EB cardoSo EirEli.
objeto: rescindir o contrato n° 119/2018-SEdaP, nos termos do inciso ii, 
art. 79, da lei 8.666/93, a contar do dia 11/02/2021.
data da assinatura: 09/08/2021.
ordenador responsável: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 689933

DCL01
Realce

DCL01
Realce


