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eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/747076
Nº do coNtrato: 66/2022           
oBJETo: o contrato tem como objeto a execução dos serviços de reforma 
de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o igarapé caraparú (24,00m x 
8,60mx3,60m), localizada na Pa-140, trecho: Pa-140 / Br-316, no município 
de Santa isabel do Pará, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional
Valor: r$ 888.677,56 (oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e seten-
ta e sete reais e cinquenta e seis centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022.
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da data de sua assinatura.
ModalidadE: Tomada de Preços Nº 005/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101, Programa de Trabalho: 26.782.1486.7433, 
Natureza da despesa: 449051, fonte de recurso: 0124000000 e origem 
do recurso: TESoUro.
dadoS da coNTraTada:
NoME: coNSTrUTora coNcordia r a S EirEli.
cNPJ: 23.918.807/0001-03.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - 
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 862352
eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo 

de serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro
coNtrato N°: 047/2021
Processo: 2020/478841                                                                                                   

aNeXo: 2022/53916
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato n° 047/2022, decorre da solicitação 
feita pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e “b” c/c 
§1º da Lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela Consultoria Jurídica e 
Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor do coNTraTo: r$ 6.955.507,25 (seis milhões, novecentos cin-
quenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos).
Valor acrEScido: r$ 867.647,28 (oitocentos e sessenta e sete mil, seis-
centos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).
Valor SUPriMido: r$ 129.077,56 (cento e vinte e nove mil, setenta e 
sete reais e cinquenta e seis centavos).
Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 738.569,72 (setecentos e trinta e 
oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 7.694,076,97 (sete milhões, seiscentos 
e noventa e quatro mil, setenta e seis reais e noventa e sete centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da despesa: 449051; origem do 
recurso: TESoUro; fonte do recurso: 0124000000.
daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022. 
NoME: MUNdial NorTE coNSTrUÇÕES EirEli.
cNPJ: 18.514.395/0001-06.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 862361

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Na publicação n° 861194 referente a errata da publicação 860484, 
publicada no doe nº 35.143 de 06/10/2022
onde se lê: 11º Termo aditivo ao contrato nº 05/2021
Leia-se: 11º Termo aditivo ao contrato nº 05/2011.

Protocolo: 861897
Na publicação n° 861262 referente a Portaria Nº 194/2022-GP, 
publicada no doe nº 35.143 de 06/10/2022
onde se lê:

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo
57174357 Bernardo Hage Uchôa 26/11/2022 a 05/12/2022 2020/2021
5945618 itaan ferreira Simões 24/11/2022 a 13/12/2022 2021/2022
2052598 cleide cilene abud ferreira 01/11/2022 a 15/11/2022 2020/2021

Leia-se:

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo
57174357 Bernardo Hage Uchôa 26/11/2022 a 05/12/2022 2020/2021
2052598 cleide cilene abud ferreira 04/11/2022 a 18/11/2022 2020/2021

Protocolo: 861880

coNtrato
.

coNtrato 024/2022-cPH
Valor do contrato: r$7.995.017,31
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a prestação de obras e ser-
viços de engenharia para a construção do Terminal Hidroviário Turístico de 
icoaraci, no Município de Belém, Estado do Pará, sob o regime de execução 
de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do 
Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo de Referência, Especificações 
Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela coNTraTada, que são 
partes integrantes deste contrato.
data de assinatura: 05/10/2022.

Vigência: o prazo de vigência deste contrato é de 18 (dezoito) meses, com 
início em 01/11/2022 e término em 30/04/2023.
funcional Programática: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 006, 6101 e 6301 /449051
cNPJ: 20.792.591/0001-94 - Maar NaVEGaÇÃo E TErMiNaiS lTda
Endereço: Passagem olaria, nº 166, rodovia arthur Bernardes, nº 96, 
bairro Pratinha, cEP: 66.816-060, Município de Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 861859

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e decreto 
estadUaL Nº2121/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço global
- regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de disputa: 
aberto e fechado
Número: 018/2022-cPH – Processo(s) nº(s) 2022/1153821
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de Projeto Exe-
cutivo civil e Naval para a reforma e adequação do Trapiche de Marudá, no 
Município de Marapanim, para atender a companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 03/11/2022 (quinta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo deodoro, 
nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: Belém – Estado: 
Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0101
Valor global estimado: r$222.115,08
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 861758

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

distrato ao contrato n.º 09/2022. Partes: arcoN-Pa/ dJEaN doS 
SaNToS cHaGaS. objeto: fica distratado o contrato, cujo objeto era a 
prestação temporária de serviços a contar de 06/10/2022. cessando os 
efeitos de todas as obrigações anteriormente pactuadas. fundamento le-
gal: lei nº. 07/91, lei nº 077/2011, lei nº. 5.810/94, lei nº. 6.099/97 
e a constituição Estadual. Belém, 06 de outubro de 2022 diretor da ar-
coN-Pa: Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 862003
eXtrato de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 066/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará – cooPEraTiVa dE TraNSPorTE coNVENcioNal TraNS iGaÇU.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Título
Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal iGaraPÉ-aÇU – BElÉM (Via
Pa320), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 020105, do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual nº. 3.864, de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i, da resolução arcoN/Pa n°. 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$ 27,74 (vinte e sete reais e setenta e quatro 
centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legis-
lação pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 27/09/2022.
denise rodrigues Brandão Pimenta
diretor(a) Geral interino(a) - arcoN-Pa.

Protocolo: 861991
NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, re-
solve notificar o operador RUBENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS (N-
B/081) para que se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da 
publicação desta, sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 
734/2022, em virtude da existência de pendências junto a arcoN-Pa, para 
que a tramitação do Processo Nº To2022/0196-GTo cumpra o seu curso, 
sem que seja prejudicado o direito ao contraditório e ampla defesa. . Belém 
(Pa), 5 de setembro de 2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor 
Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 861748


