
diário oficial Nº 34.983   85Quinta-feira, 26 DE MAIO DE 2022

r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Matrí-
cula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal dos Contratos 
celebrados entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e as Empresas abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

66/2022 J.f.c. de correa Eireli construção de Estivas em Madeira, no Município de 
chaves/Pa.

68/2022 Mais Brasil construtora ltda restauração da Pavimentação de concreto em São Sebas-
tião da Boa Vista/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos 
contratos, acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 803794
.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 0387/2022, de 20 de aBriL de 2022.
PUBLicada No doe Nº. 34.948, de 27/04/2022.
onde se lê:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 15 (trinta) dias de férias da servidora 
Marcia HElENa TEiXEira lEal, matrícula nº. 55588278/5, ocupante do cargo 
de coordenador, para o período de 26/05/2022 a 09/06/2022, concedidas através 
da PorTaria nº. 031/2022, de 14/01/2022, publicada no doE nº. 34.839, de 
21/01/2022, referente ao período aquisitivo 08/01/2021 a 07/01/2022.
Leia-se:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 15 (trinta) dias de férias da servidora 
Marcia HElENa TEiXEira lEal, matrícula nº. 55588278/5, ocupante do cargo 
de coordenador, para o período de 25/04/2022 a 09/05/2022, concedidas através 
da PorTaria nº. 031/2022, de 14/01/2022, publicada no doE nº. 34.839, de 
21/01/2022, referente ao período aquisitivo 08/01/2021 a 07/01/2022.

Protocolo: 803957
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 08/2022 - cV Nº 23/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNcEPÇÃo coNSTrUÇÕE E SErViÇoS lTda, cNPJ nº 30.807.041/0001-55
objeto: coNSTrUÇÃo dE raMPa EM coNcrETo arMado Na coMUNida-
dE laUro SodrÉ EM cUrUÇá/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 25/05/2022 a 21/11/2022
data da assinatura: 25/05/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 803839
.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 68/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Quatipuru - cNPJ 01.612.367/0001-29
objeto: recuperação asfáltica de 33.202,42 m² de vias urbanas e sinaliza-
ção horizontal na sede do município e no distrito de Boa Vista – etapa i, no 
município de Quatipuru/Pa.
Vigência: 26/05/2022 a 21/01/2023
Valor Global: r$ 2.118.948,94
dotação orçamentária:
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
Nota de Empenho 2022NE01134
PrEfEiTUra dE QUaTiPUrU: 1617 15.451.0008.1009 449051 1500
foro: Belém
data da assinatura: 25/05/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
augusto dias da Silva
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 804351
.

diÁria
.

Portaria Nº. 0552/2022, de 24 de Maio de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 07/02/2019, publi-
cado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe foram delegadas pela Por-
Taria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/485934, de 22/04/2022– 
diSET/SEdoP;

r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 30/05 a 03/06/2022, o deslocamento 
dos servidores alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Matrícula 
nº 5907413/3, cargo/função: diretor, e aNTÔNia Maria riBEiro 
alMEida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/função: assistente de obras 
Públicas, autorizados a viajar para o Município de Gurupá/Pa, anteriormente 
concedida no período de 16 a 20/05/2022, através da PorTaria nº 
0408/2022, de 27/04/2022, publicada no doE nº 34.951, de 29/04/2022, 
em virtude de alteração na programação de viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 804154
aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo - coN-
correNcia PUBLica Nº 005/2022–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para a coNSTrUÇÃo dE Palco E árEa Para aTiVidadES fÍSicaS E 
coNclUSÃo doS 33,15% da oBra daS arENaS ESPorTiVaS, No MUNi-
cÍPio dE MaraPaNiM, neste Estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
PHaZ coNSTrUÇÕES E iNcorPoraÇÕES EirEli cNPJ: 12.143.487/0001-40
SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda cNPJ: 00.654.914/0001-76
M PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli cNPJ: 19.578.735/0001-25
M & B ENGENHaria cNPJ: 02.656.632/0001-33
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 25 de maio de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação
decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo - Lote 03 – caraJÁs - 
coNcorrÊNcia PÚBLica cP 030/2021– cPL/sedoP
objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTado do 
Pará / loTE 03 – caraJáS.
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acaTar ao relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre o 
Julgamento de recurso da contra o resultado de julgamento de habilitação 
relativo a coNcorrÊNcia PÚBlica nº 030/2021 – lote 03 – caraJáS, man-
tendo a decisão da comissão, e no mesmo ato convoca as empresas HaBi-
liTadaS no certame relacionadas abaixo, para aBErTUra daS ProPoSTaS 
dE PrEÇoS QUE acoNTEcErá No dia 27/05/2022 dE 2021 as 15:00 HS. 
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
2 - ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63
3 - coNSTrUaMEc – coNSTrUo aGricUlTUra MEcaNiZada S/a cNPJ: 
22.983.316/000183
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidade determinadas em Lei.
Belém-Pa, 25 de maio de 2022.
Benedito ruy Santos cabral.
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – coNcorreN-
cia PUBLica cP 018/2021– cPL/sedoP.
objeto: objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXE-
cUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE 
ViaS UrBaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTa-
do do Pará / loTE 08 - caETÉ.
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas 
na concorrência Pública cP 018/2021 loTE 08 - caETÉ, para abertura das 
Propostas designada para o dia 27/05/2022 às 16:00 Hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63
2 - lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
3 - coNSTrUaMEc – coNSTrUo aGricUlTUra MEcaNiZada S/a cNPJ: 
22.983.316/0001-83
4 - B.a. MEio aMBiENTE lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial cNPJ: 
07.593.016/0004-47
5 - carMoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S.a cNPJ: 
25.316.468/0001-10
6 - J. a coNSTrUÇÕES ciVil EirEli cNPJ: 22.328.699/0001-56
Belém-Pa, 25 de maio de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 804454


