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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 172 de 22 de aBriL de 2022
Nº de dias de licença: 60 (Sessenta)
Nome do Servidor (a): SalETiEl JEroNiMo da crUZ
Matricula: 57196860/2
cargo: agente de artes Práticas
Triênio referente: 30/10/2011 a 29/10/2014
Período: 06/06/2022 a 29/10/2022

Protocolo: 789731

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022/Hrs

Processo Pae Nº 2022/1136123
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no inciso Vi, do art.43, da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolVE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 01/2022/HrS, do tipo Menor Preço por item, destinado à aquisição de 
MaTErial PErMaNENTE: aParElHoS, EQUiPaMENToS E UTENSÍlioS MÉ-
dicoS, odoNTolÓGicoS, laBoraToriaiS E HoSPiTalarES; MoBilia-
RIO EM GERAL, que serão utilizados em diversos Setores, Urgência/Emer-
gência, Internação Hospitalar e bloco cirúrgico deste Hospital regional de 
Salinópolis de acordo com as especificações e quantidades constantes no 
anexo i-a que integra este documento.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1 – f. cardoSo & cia lTda – cNPJ: 04.949.905/0001-63.
iTENS: 4, 10,011 e 12 – Valor ToTal doS iTENS: r$ 9.255,92 (Nove mil 
duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos);
2 – PPf coM E SErV EirEli – cNPJ: 07.606.575/0001-00.
iTENS: 8 e 14 – Valor ToTal doS iTENS: r$ 6.471,60 (Seis mil quatro-
centos e setenta e um reais e sessenta centavos);
3 – laM BraSil EQUiPaMENToS MEdicoS lTda – cNPJ: 29.084.765/0001-39.
ITEM: 9 – VALOR TOTAL DO ITEM: R$ 933,28 (Novecentos e trinta e três 
reais e vinte e oito centavos);
4 – MEdPlUS HoSPiTalar coMErcio E SErViÇo lTda – cNPJ: 
34.075.280/0001-19.
iTEM: 5 – Valor ToTal do iTEM: r$ 775,00 (Setecentos e setenta e 
cinco reais);
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 01/2022/HrS - r$ 17.435,72 
(dezessete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).
Salinópolis/Pa, 26 de abril de 2022.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 789617
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secretaria de estado
de traNsPortes
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº006/2022-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa especializada no ramo jornalístico para a pres-
tação de serviços de publicação das licenças Prévia e de instalação do 
Terminal Hidroviário Turístico de icoaraci, para atender a companhia de 

Portos e Hidrovias do Estado do Pará, através da dispensa de licitação nº 
006/2022-cPH, Processo nº 2022/330346.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza de despesa – 339039
fonte(s) – 0101 e 0261
contratado(a) (s):
dElTa PUBlicidadE S/a
cNPJ/cPf/Mf nº: 04.929.683/0001-17.
Endereço: avenida rômulo Maiorana, nº 2473 Bairro: Marco - cEP: 66.093-
605 – Município: Belém – Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$280,00 (duzentos e oitenta 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, 26 de abril de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 789720
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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.

errata
.

Portaria N° 284/2022, publicada no doE N° 34.946 do dia 26 de 
aBril de 2022, sob o número de protocolo 788770. oNde se LÊ: i – 
coNcEdEr 14 (QUaTorZE) diaS dE fÉriaS rEGUlaMENTarES do SEr-
Vidor aBaiXo Leia se: i – coNcEdEr 13 (TrEZE) diaS dE fÉriaS 
rEGUlaMENTarES do SErVidor aBaiXo rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚ-
BlicoS do ESTado do Pará.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo-diretor 
Geral–arcoN-Pa.

Protocolo: 789459
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aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 07/2021.
contratada: BradoK SolUÇÕES corPoraTiVaS EirEli, cNPJ: 
03.117.534/0001-90, sito à rua carlos Maximiano, 25 – loja – fonseca - 
cEP: 24.120-000, Niterói/rJ.
OBJETO: Dar suporte orçamentário e financeiro à realização de ati-
vidades, com a dotação orçamentária conforme a seguir: ProJ/aTiV. 
04.122.1297.8338
Pi:412.000.8338c foNTE/N. dESP. 0261 e 0661/339040 aÇÃo: 233206, 
com efeitos a contar de 27/04/2022.
fundamento legal: art. 65, parágrafo 8º da lei 8.666/93.
assinatura: 26/04/2022.
ordenador de despesas: Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 789526
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca
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coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 16/2022 – sedaP
Processo nº 2022/164462
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
Objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, no município de Tucurui/Pa
representante do Município: alEXaNdrE fraNÇa SiQUEira.
data de assinatura: 26/04/2022
Valor Total: r$ 555.564,90 (Quinhentos e cinquenta e cinco Mil, Quinhen-
tos e Sessenta e Quatro reais e Noventa centavos)
contrapartida: r$ 54.360,00 (cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Ses-
senta reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de despesas: 
3340-41 / 4440-42, fontes de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 27/04/2022 à 26/04/2023.
convenente: Município de Tucurui/Pa, cNPJ n° 05.251.632/0001-41.
Endereço: Travessa raimundo ribeiro de Souza, nº 01, cEP: 68.456-000, 
Bairro: centro, Município de Tucuruí/Pa.
ordenador de despesas: . JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 789816

Osias Barros
Realce

Osias Barros
Realce


