
diário oficial Nº 34.923   43Quarta-feira, 06 DE ABRIL DE 2022

corresponde ao decréscimo de r$ 463,45 (quatrocentos e sessenta e três 
reais e quarenta e cinco centavos). o valor global do contrato após as 
alterações supramencionadas passará a ser de r$ 4.319.686,83 (quatro 
milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oi-
tenta e três centavos).
data de assinatura: 28/03/2022
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 05.257.336/0001-58 SErVE oBraS ENGENHaria EirEli.
Endereço: rua dos Pariquis, nº 3001, sala 807, Bairro: cremação, cEP: 
66.040-045, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 781416

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº005/2022-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa para o fornecimento/prestação de serviços de 
aquisição de Certificado Digital e-CPF A1- Arquivo Digital- Padrão ICP-Bra-
sil, para o setor de recursos humanos da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará, através da dispensa de licitação nº 005/2022-cPH, 
Processo nº 2022/330774.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.126.1508.8238
Natureza de despesa – 339140
fonte(s) – 0101
contratado(a) (s):
iMPrENSa oficial do ESTado do Pará
cNPJ/cPf/Mf nº: 04.835.476/0001-01
Endereço: Travessa do chaco, nº 2271, Bairro: Marco - cEP: 66.093-410 
– E-mail: ar@ioe.pa.gov.br – Telefone:(91) 4009-7802 - Município: Belém 
– Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$150,00 (cento e cinquenta reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
- Base legal da dispensa: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 781070

diÁria
.

Portaria Nº 062/2022-GP de 01 de aBriL 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 
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 Maracanã (Vila de algodoal) no dia 31/03/2022, a serviço da compa-
nhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 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, 01 de abril de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 780910
Portaria Nº. 063/2022-GP de 04 de aBriL de 2022.

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 publicado no Diário Oficial do Estado n° 
33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP 
que delega poderes de ordenador de despesa desta cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém nos dias 04/04/2022 a 07/04/2022, a serviço da compa-
nhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁrias
abraão Benassuly Neto Presidente 5903602 106.009.062-72 3.1/2

 
registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 04 de abril de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780911
Portaria Nº 064/2022-GP de 04 de aBriL de 2022.

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 publicado no Diário Oficial do Estado n° 
33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP 
que delega poderes de ordenador de despesa desta cPH,

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém e alenquer nos dias 05/04/2022 a 08/04/2022, a serviço da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁrias
anna Julia Sousa de Pina Gerente 5416973 430.798.812-49 3.1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 04 de abril de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780912
Portaria Nº. 065/2022-GP de 04 de aBriL de 2022.

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 publicado no Diário Oficial do Estado n° 
33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP 
que delega poderes de ordenador de despesa desta cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém e alenquer nos dias 05/04/2022 a 08/04/2022, 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 3.1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 04 de abril de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780913

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo ProtocoLada No d.o.e Nº 34.921 soB 
o NÚMero de 780421, Pro ForMa:

onde se lê:
“data assinatura: 31/01/2022”
Leia-se:
“data assinatura: 31/03/2022”

Protocolo: 781014

.

.

coNtrato
.

eXtrato coNtrato de Nº 09/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará – arcoN-Pa / E a EMPrESa Grafica E EdiTora SaNTa crUZ lTda. 
objeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMEN-
To dE MaTErial Gráfico.
Vigência 05.04.2022 a 04.04.2023.
dotação orçamentária funcional Programática: 04.122.1297.8338.0000
Elemento de despesa: 339030;
fontes: 0261.
da fundamentação legal: lei n° 8.666/1993/10.520/02. Valor: r$ 
30.571,67 (trinta mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete cen-
tavos), estimado anual. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 05.04.2022
ordenador de despesas: diretor Geral EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Endereço da contratada: na rodovia Transcoqueiro, 70 letra a, una, Belém, 
Pa - cep: 66652300.

Protocolo: 781370

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

coNtrato Nº 43/2022-sedaP
iNeXiGiBiLidade Nº 001/2022-sedaP

objeto: locaÇÃo dE ESPaÇo Para o EVENTo “MiNi fESTiVal do cHo-
colaTE, florES E JoiaS”, período de 08 a 10/04/2022
Valor Global: r$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 3390-39; fonte 
de recurso: 0135; função Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 05/04/2022.
Vigência: 06/04/2022 a 05/05/2022.

Osias Barros
Realce


