
diário oficial Nº 35.152  35Segunda-feira, 17 DE OUTUBRO DE 2022

Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0301/449051
cNPJ: 21.449.409/0001-60 - PoTErE ENGENHaria lTda.
Endereço: Travessa WE 6ª, conjunto Guajará, nº 1931 ,cEP: 67.143-400, 
bairro conqueiro, município ananindeua, Estado do Pará, com telefone de 
contato (91) 98404-7637 e email: contato@potere.eng.br
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 864534

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 024/2022-cPH
1º terMo de aPostiLaMeNto

assinatura: 07/10/2022
Empresa: Maar NaVEGaÇÃo E TErMiNaiS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o n.º 20.792.591/0001-94.
Justificativa: O Contrato nº 024/2022-CPH sofrerá alteração em seu 
prazo de 18 (dezoito) meses, com início em 01/11/2022 e término em 
30/04/2024.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 864137

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito os termos da publicação n° 862452, referente ao 
1° apostilamento do contrato 024/2022-cPH, publicado no doE n° 35.147 
de 11 de outubro de 2022.

Protocolo: 864167

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da aUtoriZaÇÃo: 65/2022.

Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a 
Título Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal BElÉM – caNaÃ doS 
caraJáS (Via TailÂNdia), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 010607, do Ser-
viço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 183,34 (cento e oitenta e três reais e trinta e 
quatro centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da 
legislação pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 16/09/2022.
denise rodrigues Brandão Pimenta
diretor (a) Geral interino - arcoN-Pa.

Protocolo: 864150
NotiFicaÇÃo

Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, re-
solve notificar o operador E. F. AIRES NAVEGAÇÃO EIRELLI-ME para que 
se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, 
sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 552/2022, em virtude 
da existência de pendências junto a arcoN-Pa, para que a tramitação do 
Processo Nº To2022/0149-GTo cumpra o seu curso, sem que seja prejudi-
cado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Belém (Pa), 13 de outubro de 2022.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 864031

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 315 de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/603739;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;

r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar os servidores rENildo ViaNa loPES, ocupante do 
cargo de Gerente, matrícula nº 55586644/7, como fiscal Titular e lUiZ 
GUilHErME aSSiS dE MoraES, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
Pública, matrícula n° 5891805/3, como fiscal Suplente, para acompanhar 
e fiscalizar o Contrato de nº 138/2022 – SEDAP, celebrado com a empresa 
localiZa VEicUloS ESPEciaiS S.a, cNPJ sob o nº 02.491.558/0001- 42.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 864535
Portaria Nº 318 de 14 de oUtUBro de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1193151;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor faBio aNdrE ToUrÃo, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura, matrícula nº 5899478/1, 
para acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 170/2022 – 
SEdaP, celebrado com a Empresa fraNcal fEiraS E EMPrEENdiMENToS 
lTda, cNPJ sob o nº 50.230.978/0004-60;
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 864561
Portaria Nº 316 de 14 de oUtUBro de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1271186;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor iValdo SaNToS dE SaNTaNa, ocupante do 
cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula nº 14826/1 como fiscal, para 
acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 171/2022 – SEDAP, 
celebrado com a Empresa MVU Empreendimentos lTda, cNPJ sob o nº 
03.501.530/0001-01;
Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 864344

errata
.

Na Portaria Nº 279 de 30 de aGosto de 2022, PUBLicada 
No doe Nº 35.100 de 01.09.2022

SErVidor: MaNoEl NEGrÃo dE MacÊdo, MaTrÍcUla Nº 16047/1
oNde se LÊ: TriÊNio 2006/2009, PErÍodo dE GoZo: 30/11/22 a 28/01/23
Leia-se: TriÊNio 2006/2009, PErÍodo dE GoZo: 02/12/22 a 30/01/23

Protocolo: 864318

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 171/2022-sedaP
iNeXiGiBiLidade Nº 14/2022-sedaP

Processo de desPesa Nº 2022/1271186
objeto: contratação de serviços técnicos especializados para concepção, 
planejamento, coordenação, comercialização, montagem estrutural, e ge-
renciamento a projeto específico com cessão temporária, em caráter de 
exclusividade, da marca registrada “cHocolaT fESTiVal” para realiza-


