


















78  diário oficial Nº 34.598 Sexta-feira, 28 DE MAIO DE 2021

HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo: 2021/244682
2. licitação nº: 007/2021
3. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4. data da adjudicação: 28/05/2021
5. data da Homologação: 28/05/2021
6. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a coNS-
TrUÇÃo do HoSPiTal PÚBlico da MUlHEr SENHora dE NaZarÉ No 
MUNicÍPio dE BElÉM, NESTE ESTado.
7. Empresa vencedora adjudicada: QUadra ENGENHaria lTda 
cNPJ: 04.558.805/0001-06 – Valor: r$ 111.167.239,88 (cento e onze mi-
lhões, cento e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta 
e oito centavos).
Belém/Pa, 28 de maio de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 661323

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 25/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de rio Maria – cNPJ 04.144.176/0001-78
objeto: Pavimentação asfáltica em cBUQ de ruas e avenidas do Setor 
rEMor na Sede do Município de rio Maria, Neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo
Vigência: 20/05/2021 a 16/11/2021
data da assinatura: 20/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 660926
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 28/2021
objeto: Prestação de serviços de Engenharia, para elaboração de plani-
lhas de orçamentos, projeto básico e executivo para obras de saneamento, 
utilizando software de gestão de engenharia, com suporte técnico, plane-
jamento e acompanhamento de obras, no Município de Belém, Estado do 
Pará.
Valor Global: r$1.740.156,92 (um milhão e setecentos e quarenta mil e 
cento e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos).
data da assinatura: 27/05/2021.
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: Mastersys consultoria de informatica Eireli.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 661119
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ
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Portaria
.

Portaria N.º 072/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 12/2020 – aSlic, datado de 
04 de agosto de 2020, referente ao Processo Eletrônico nº 2020/561395, 
que trata sobre a designação de comissão Permanente de licitação, bem 
como a necessidade de alteração dos membros.
coNSidEraNdo a necessidade de atualizar a composição dos membros da 
comissão Permanente de licitação,
rESolVE:
1. dESiGNar a advogada liGia doS SaNToS NEVES, matrícula 
nº 57176087, cPf nº 440.068.882-87, o auxiliar Técnico MarcElo fEr-
NaNdES Maia, matrícula nº 57227551, cPf nº 319.356.052-91, o conta-
dor rodolfo JoB dE araÚJo corrEa, matrícula nº 57223785, cPf nº 
657.529.882-68, o Engenheiro civil JoSE fErrEira PUTY, matrícula nº 
3190897, cPf nº 032.913.402-72 e o Gerente de célula Executiva NEY 
fiGUEirEdo SaBaTHE, matrícula nº 5959178, cPf nº 186.628.542-49, 
para, sob a Presidência da primeira, integrarem como Membros Titulares 
da comissão Permanente de licitação.

2. dESiGNar as auxiliares administrativo Maria dE loUrdES 
raiol craVo, matrícula nº 3190790, cPf nº 116.613.992-15 e Maria 
daS GraÇaS raMoS rEBÊlo, matrícula nº 3191478, cPf 089.406.064-
34, para atuarem como Secretárias da referida comissão.
3. ficaM também designados como Membros Suplentes da comis-
são Permanente de licitação, a assessora Técnica adria SUEli PErEira 
E PErEira, matrícula nº 57235164, cPf nº 961.075.532-15, a Engenheira 
civil Márcia criSTiNa BarroSo liMa, matrícula nº 57176102, cPf nº 
429.771.502-34 e o Geógrafo criSTiaNo MalaTo da ENcarNaÇÃo, ma-
trícula nº 51855870, cPf nº 581.065.702-82.
4. o presidente da comissão será substituído por um dos Membros 
Suplentes, na ordem em que figura no artigo 3, em seus afastamentos, 
impedimentos legais ou regulamentares.
5. Esta Portaria terá vigência por um ano, a partir da data de sua 
publicação na Imprensa Oficial do Estado, revogando-se as disposições em 
contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 660875

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da LicitaÇÃo
regime diferenciado de contratação nº 003/2021
a comissão  de  licitação  Permanente  da  companhia  de  Habitação  do  
Pará (cohab)comunica  que,  por  motivos  de  ordem  técnica,  resolveu 
suspender  a sessão  de  abertura  do  rdc003.2021.  comunicamos  que  
após  os  ajustes necessários, será publicada nova data para realização do 
certame.
Belém, 25 de maio de 2021
lÍGia doS SaNToS NEVES
Presidente da cPl

Protocolo: 660436
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 189 de 27 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2021/524172.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora diNEUSa JESUS doS SaNToS foNTES, identidade 
funcional nº 57175442/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
infraestrutura – Engenharia Mecânica, lotada na diretoria de administra-
ção e finanças – daf, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
02/08/2021 a 31/08/2021, referente ao triênio 01/11/2009 a 31/10/2012.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 661067
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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 019/2021 - ModalidadE dE liciTa-
ÇÃo : Pregão Eletrônico nº 008/2021 - ParTES: ProdEPa E dBa SUPorTE 
E coNSUlToria lTda - oBJETo: aquisição de switches de acesso para 
uso na manutenção da rede óptica estadual contemplando fornecimen-
to, suporte e garantia - daTa da aSSiNaTUra: 27/05/2021 - ViGÊNcia: 
27/05/2021 a 26/05/2022 - Valor (r$): 120.504,00 - doTaÇÃo orÇa-
MENTária: 23.126.1508.8238 – 449052 - foNTE dE rEcUrSo: 0661 
- ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- ENd. do coNTraTado ananindeua - Pará, rodovia Br 316, nº 501, Km 
8, Ed. Business 316 – sala 303, cep. 67.030-007.

Protocolo: 660109


