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coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 20/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará – cNPJ 83.268.011/0001-84
objeto: recapeamento de 5,305 km de vias Urbanas no Município de ipi-
xuna do Pará, neste Estado.
vigência: 14/12/2021 a 14/08/2022
valor Global: r$ 4.183.229,73
dotação orçamentária:
-sEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
Nota de Empenho: 2021NE02735
-PrEfEitUra dE iPiXUNa do Pará
1601 15.451.0502.1012 1520 449051
foro: Belém
data da assinatura: 12/10/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
artemes silva de oliveira
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 741464

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 100/2018
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de anajás – cNPJ 05.849.955/0001-31
objeto: Pavimentação da rua João Martins, no Município de anajás-Pa
Justificativa: Prorrogação de Prazo
vigência: 12/12/2021 a 10/06/2022
data da assinatura: 10/12/2021
ordenador responsável: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 741469
4° terMo aditiVo ao coNVÊNio 86/2018
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de rondon do Pará cNPJ 04.780.953/0001-70
objeto: complexo Esportivo Miranda, no Município de rondon do Pará.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
vigência: 25/12/2021 a 25/12/2022
data da assinatura: 13/12/2021
ordenador responsável: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 741508

FÉrias
.

Portaria Nº. 927/2021, de 07 de deZeMBro de 2021.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo os autos do Processo nº 2021/1363644, de 30/11/2021, 
e Memorando nº 080/2021 de 30/11/2021 - difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - coNcEdEr, ao servidor fraNcisco dEMÉtrio dE carvalHo NEto, 
matrícula nº.5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo, férias no 
período de 15/12/2021 a 29/12/2021 15 (quinze) dias; e no período de 
01/03/2022 a 15/03/2022 15 (quinze) dias, referente ao período aquisitivo 
17/08/2020 a 16/08/2021.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 741732

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 96/2021
objeto: fornecimento de retentores, rolamentos, selos mecânicos e aco-
plamentos para uso em manutenção preventiva e corretiva nos equipa-

mentos das elevatórias pertencentes à cosaNPa, no Estado do Pará.
valor Global: r$10.189,00 (dez mil e cento e oitenta e nove reais).
vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 13/12/2021.
contratada: fs sUPriMENtos – EirEli. cNPJ: 11.523.678/0001-75.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 741873

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 99/2018.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 19.12.2021, encerrando em 18.12.2022.
data da assinatura: 13/12/2021.
contratada: tc coMÉrcio dE sErviÇos E tEcNoloGia EirE-
li. cNPJ: 07.679.989/0001-50.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 741870

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 18/2021
objeto: fornecimento de 4 (quatro) unidades de urnas de acrílico piramidal 
branca, personalizada em adesivo computadorizado colorido fundo branco, 
aplicação da logo ciPa centralizada em 1 (uma) face, tamanho: altura 
30cm x 20cm de largura x tampa: 12cm, espessura 3mm (incluso: trinco 
para cadeado, dobradiça, tampa de abrir, pezinhos em silicone e cadeado 
com chaves 3,5 (a) x 20cm (l), marca acrilEX.
data de assinatura: 13/12/2021.
valor Global: r$800,00 (oitocentos reais).
fundamentação: artigo 29, inciso ii da lei nº 13.303/2016, c/c art. 71, 
inciso ii do regulamento interno de licitações e contratos da cosaNPa 
- rilc.
contratada: r N B fiGUEirEdo sErviÇos E coMÉrcio EirEli. cNPJ: 
33.586.851/0001-17.
diretora de Gestão de Pessoas e logística: fernanda regina de Pinho Paes.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 741868
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.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 168/2021 - Presi
o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
coNsidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/1416300, que 
trata do afastamento da titular da Unidade Estratégica de desenvolvimen-
to institucional - UEdiN, a sra. Maria sUElY NasciMENto dE soUZa, 
matrícula nº 5229162/3, no período de 13/12/2021 a 30/12/2021, por 
motivo de férias.
r E s o l v E:
1. dEsiGNar a sra. Maria silvia caMarÃo dE soUsa, Matrícula nº 
57194821/1, para substituir a referida empregada no período acima citado.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 13.12.2021.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 10 de dezembro de 2021.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 741739
Portaria N.º 166/2021 - Presi
o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
coNsidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/1197926, que 
trata do afastamento da titular da Gerência Estratégica de regulariza-
ção - GErEG, a sra. tHaYs MillENa HENriQUEs MaNEscHY matrícula 
nº 55590036/2, no período de 13/12/2021 a 30/12/2021, por motivo de 
férias.
r E s o l v E:
1. dEsiGNar o sr. EdErsoN lUiZ PErEira dos saNtos, Matrícula nº 
80845425/2, para substituir a referida empregada no período acima citado.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 13.12.2021.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 10 de dezembro de 2021.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 741736
Portaria N.º 165/2021 - Presi
o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNsidEraNdo o afastamento do titular da Gerência Estratégica de Ges-


