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E MariTUBa/Pa, nos dias 13/05 e  22/05/2021.
SHirliaNE SilVa dE MoraES, cPf: 847236372-49, Servente/coPa, 
MaT.: 571746631, 1,0 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  07 de  Maio  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 653651

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 264, de 07 de Maio 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-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora Erika oriana costa Gonçalves das Neves (matrícula 
nº 73504320) e auriceli da Silva Souza (matrícula nº 541971104), para 
acompanharem e fiscalizarem o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 211/2021 - NorTEfloW ENGENHaria clÍNica lTda
oBJETo: a contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento de hemodiálise 
do centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) e do serviço de terapia 
renal substitutiva (STrS), ambas vinculadas a esta fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 06/05/2021 e término em 05/05/2022.
ProcESSo Nº 2021/241268.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: inexigibilidade nº 14/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 653446

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: 2361
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 03.05.2021
SErVidor: NaZarÉ aParEcida loPES dE BriTo
cPf: 654.926.332-87
carGo do SErVidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 03.11.2021
ato: contratação em caráter emergencial para combate à Pandemia de 
coVid-19, segundo os moldes do Proc. 2021/273213, com base na lei 
complementar nº 131/2020, art1º i e ii & art 2º, §1º e §2º, autorizado 
em 12.03.2021.

Protocolo: 653795

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 211/2021
objeto: a contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento de hemodiálise 
do centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) e do serviço de terapia 
renal substitutiva (STrS), ambas vinculadas a esta fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
data de assinatura: 07/05/2021
Vigência. início em 10/05/2021 e término em 09/05/2022.
Modalidade: inexigibilidade n° 14/2021
orçamento: 2020
Programa : 10.302.15079.8288,
Natureza da despesa: 33.90.39,
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: NorTEfloW ENGENHaria clÍNica lTda
Endereço Travessa Humaitá, nº 1850 – Bairro: Marco
Telefone (91) 3250-5920 – TElEfoNE MÓVEl: (91) 98363-1881 / (85) 
988947327
E-mail:  rodrigo@norteflow.com.br
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 653441

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 223 de 06 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 29/04/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 653504

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
objeto: ratifico o valor do convênio nº 002/2021 constante nos autos do 
processo nº 2021/292438, publicado no diário Oficial nº 34.546 datado de 
09/04/2021, a fim de retificar, nos seguintes termos:
onde se lê:
7.1. O valor do repasse financeiro deste Convênio totaliza R$ 5.867.406,44 
(cinco milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e seis reais e 
quarenta e quatro centavos), sendo de responsabilidade da coNcEdENTE 
o repasse de r$ 5.632.270,18 (cinco milhões, seiscentos e trinta e dois 
mil, duzentos e setenta reais e dezoito centavos), destinados a pavimen-
tação asfáltica de 5 km no município de curionópolis/Pa, para execução do 
objeto deste instrumento;
Leia-se:
7.1. O valor do repasse financeiro deste Convênio totaliza R$ 5.867.406,44 
(cinco milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e seis reais e 
quarenta e quatro centavos), sendo de responsabilidade da coNcEdENTE 
o repasse de r$ 5.632.710,18 (cinco milhões, seiscentos e trinta e dois 
mil, setecentos e dez reais e dezoito centavos), destinados a pavimenta-
ção asfáltica de 5 km no município de curionópolis/Pa, para execução do 
objeto deste instrumento;
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 653658

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Na publicação 645686 referente ao 4º termo aditivo ao contrato 
007/2017-cPH, publicada no doE 34.554 de 16 de abril de 2021,
onde se lê: data de assinatura: 14/04/2020.
leia-se: data de assinatura: 14/04/2021.

Protocolo: 653742
Na publicação 651641 referente a 1º termo aditivo ao contrato 
003/2021-cPH, publicado no doE 34.572 de 04 de maio de 2021,
onde se lê: Projeto atividade: 26.784.1486.7575 ; 26.784.1486.7576 ; 
26.128.1508.8887
leia-se: Projeto atividade: 26.784.1486.7576.

Protocolo: 653736

Osias Barros
Realce
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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 2021/250279 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Pregão Ele-
trônico nº 003/2021- cPH, que tem como objeto à contratação de empresa 
para o fornecimento de Equipamentos de informática, o qual visa atender 
a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, autorizando a con-
tratação e emissão de Nota de Empenho em favor das seguintes empresas:
1- frP coMÉrcio E SErViÇoS dE iNforMáTica lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 38.504.819/0001-69, com sede na rua Bertolina Magalhães 
alcooba, nº 90, Bairro: Jardim dionísio, cEP: 04.935-020, fones: (11) 
5834-3069/ 96410-1411, e-mail: governo@frptech.com.br , município de 
São Paulo, estado de São Paulo, por ter apresentado a proposta mais van-
tajosa para a contratação do loTE 1 no valor total de r$17.399,00 (de-
zessete mil, trezentos e noventa e nove reais) e no loTE 2 no valor total 
de r$11.00,00 (onze mil reais) , sendo o valor global da contratação para 
os lotes 1 e 2 do Edital é de r$28.399,00 (vinte e oito mil , trezentos e 
noventa e nove reais).
2-BElPará coMErcial lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.903.157/0001-40, com sede na Travessa Humaitá, nº 2233, Térreo, 
Bairro: Marco, cEP: 66.093-047, fones: (91) 98811-8170/ 98815-2131, 
e-mail: belpara.comercial@gmail.com , município de Belém, estado do 
Pará, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a contratação 
do loTE 3 do Edital no valor global de r$750,00 (setecentos e cinquenta 
reais).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 07 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 653729

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 050/2021-GP de 07 de Maio de 2021.
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:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para a Santarém nos dias 13/05/2021 a 14/05/2021, a serviço da compa-
nhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diáriaS
anna Julia Sousa de Pina Gerente 5416973 430.798.812-49 1.1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 07 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 653432
Portaria Nº. 051/2021-GP de 07 de Maio de 2021.
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 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém no dia 13/05/2021 a 14/05/2021, a serviço da companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diáriaS
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 1.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 07 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 653433
Portaria Nº. 052/2021-GP de 07 de Maio de 2021.
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 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém no dia 13/05/2021 a 14/05/2021, a serviço da companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diáriaS
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 07 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 653434

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNtrato
.

contrato nº 32/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
EMENdaS: 20dEf412406 – dEP. PaUlo BENGSToN
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 39 na quantidade de 01 ENlEirador dE 09 dEN-
TES.
Valor Global: r$ 4.430,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta reais)
dotação orçamentária: ação:8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 06/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 09/05/2022
contratado: aGroPraTa coMÉrcio E EQUiPaMENToS lTda-EPP
Endereço: Estrada linha União da Serra, n° 50, bairro caravágio, Nova 
Prata/rS, cEP: 95.320-000.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 653763
contrato nº 34/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
coNTraTo dE rEPaSSE: 1.055.106-73/2018(SicoNV:871269) - dEP. ar-
Naldo JordY
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria item 25, na quantidade de 15(quinze) coNJUNToS dE 
TriTUradorES em madeira de lei; item 27 na quantidade de 15(quinze) 
forNoS roTaTiVoS, automático, item 28 na quantidade de 15(quinze)  
PrENSaS MaNUaiS; item 30 na quantidade de 15(quinze)  coNJUNToS 
ESfarEladorES caixa receptora em madeira de lei; item 31 na quantida-
de de 15 coNJUNToS UNiforMiZadorES em madeira de lei.
Valor Global: r$ 308.700,00 (trezentos e oito mil e setecentos reais)
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 7306; função Programática:20.608.1491.8715
data assinatura: 06/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 09/05/2022
contratado: SaNTa crUZ coMErcial E MaQUiNaS lTda
Endereço: Tv. aaBB, N° 484 – Exposição – lagarto/SE – cEP – 49000-000.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 653774
contrato nº 33/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
EMENdaS: 20dEf412406 – dEP. PaUlo BENGSToN
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 26 na quantidade de 01(um) forNo MaNUal 
construído em chapa de ferro.
Valor Global: r$900,00 (novecentos reais)
dotação orçamentária: ação:8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 06/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 09/05/2022
contratado: SaNTa crUZ coMErcial E MaQUiNaS lTda
Endereço: Tv. aaBB, N° 484 – Exposição – lagarto/SE – cEP – 49000-000.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 653767

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato N° 116/2020 - sedaP
oBJETo: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo Por MaiS 
120(cENTo E ViNTE diaS).
PraZo dE ViGÊNcia: 20/05/2021 À 16/09/2021.
daTa dE aSSiNaTUra: 04.05.2021.
coNTraTado: M. PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli EPP
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: avenida Senador lemos, n° 2343, sala 8, Bairro do Telegrafo, 
na cidade de Belém-Pa, cEP 66.113-000, BElÉM/Pa
cNPJ/Mf 19.578.735/0001-25
ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 653788

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 28/2021
PrEGÃo ElETrÔNico SEdaP/cPl/SrP Nº 001/2021.
Processo nº: 2020/302210– SEdaP
forNEcEdor: J l do B GUiMarÃES (JBX ProdUToS)

Osias Barros
Realce


