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2º tac Nº 46/2021 – tP Nº 09/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
iMPlac coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda – cNPJ 15.263.775/0001-27
objeto: iMPlaNTaÇÃo dE MicroSSiSTEMa SiMPlificado dE áGUa NaS 
coMUNidadES dE MoraES dE alMEida E NoVa UNiÃo, No MUNicÍPio 
dE iTaiTUBa – loTE 2”.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 07/09/2022 a 07/03/2023
data da assinatura: 06/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 852135

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 93/2022 – cP nº 30/2021 - Execução dos Serviços de drena-
gem e Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas em municípios na região 
Xingú - lote 12, do Estado do Pará.
Justificativa: Incluir a funcional programática:  07.101 15. 451. 1489. 
7645 0130/ 0330 449051 à cláusula sexta do instrumento original, cfe. art 
. 65, §8º da lei federal nº 8.666/93.
data de assinatura: 13/09/2022
contratada: Best Transportes e construções ltda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 851975
1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 63/2020– TP Nº 16/2019 -  revitalização da orla do Maçarico 
– rua João Pessoa, S/N, no município de Salinópolis, no Estado do Pará.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93
Percentual do reajuste: 14,6251%
Período de execução: 20/05/2021 a 19/05/2022
dotação orçamentária: 07.101.15.695.1498.7658 449051 0101/0301
data de assinatura: 09/09/2022
contratada: fênix logística e locação de Máquinas Eireli
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 852153

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 73/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de redenção – cNPJ 04.144.168/0001-21
oBJETo do coNVÊNio: Pavimentação asfáltica em cBUQ com drenagem 
Superficial e Profunda, Calçadas Dotadas de Acessibilidade, Ciclovia e Si-
nalização Viária da avenida Marechal rondon, no Município de redenção, 
neste Estado.
JUSTificaTiVa: reformulação do Plano de Trabalho do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 13/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 852077
6° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 89/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Paragominas – cNPJ 05.193.057/0001-78
objeto do convênio: Pavimentação e drenagem de 5.909,95 m de ruas, 
no município de Paragominas, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 11/09/2022 à 10/12/2022
data da assinatura: 09/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 852479

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1187/2022, de 12 de seteMBro 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, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria 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 2022/1152704, de 08/09/2022 
– NrS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: francisco demétrio de carvalho Neto, Matrícula nº. 5956734/1; 
cargo/função: coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: acompanhar servidores para a realização da conferência Muni-
cipal das cidades do Município de Trairão/Pa.
dESTiNo: Trairão/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 12 a 14/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851912
Portaria Nº. 1188/2022, de 12 de seteMBro 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, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria 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 2022/1163397 de 09/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: leo cristiano da costa Santos, Matrícula nº. 5965143/1; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar Vistoria nos serviços executados da obra de cons-
trução do Mercado Municipal, no Município de itupiranga/Pa- contrato 
020/2021.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: itupiranga/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 21 a 24/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851910
Portaria Nº. 1186/2022, de 12 de seteMBro 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, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria 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 2022/1158767 de 09/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: leo cristiano da costa Santos, Matrícula nº. 5965143/1; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar Visitas técnicas na obra de construção do Portal da ci-
dade, no Município de curuçá/Pa- convênio 93/2022, na obra de reforma, 
ampliação, restauração e restruturação do Terminal rodoviário, espaço 
para Microempreendedores, e na obra de revitalização do Balneário Pau 
cheiroso, no Município de igarapé-açu/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: curuçá/igarapé-açu/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 19 a 20/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851917
Portaria Nº. 1189/2022, de 12 de seteMBro 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, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria 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
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