
diário oficial Nº 35.000   67Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

coNVÊNio

eXtrato de coNVÊNio
Nº.DO CONVÊNIO: 093/2022  PROCESSO Nº 2022/407598

Valor Total: r$ 5.221.522,20 (cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, 
quinhentos e vinte e dois reais e vinte centavos)
objeto: recuperação de 85,146 Km Nas Vicinais: (Vicinal Principal Santa 
izabel, Vicinal do Saranzal de Baixo, Vicinal do ferro Quina E Vicinal da 
Nicinha) no Município de Palestina/Pa.
data de assinatura: 07/06/2022  Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 07/06/2022 T. Vig.: 03/12/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem do recurso: TESoU-
ro; Plano interno: 22dEMGc0077; ação detalhada: 276014.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PalESTiNa do Pará - cNPJ: 
83.211.417/0001-20.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810780
eXtrato de coNVÊNio

Nº. DO CONVÊNIO: 073/2022 PROCESSO Nº 2021/1437447
Valor Total: r$ 300.593,08 (trezentos mil, quinhentos e noventa e três 
reais e oito centavos)
objeto: aquisição de 50.107,20 l de óleo diesel para a recuperação de 63,50 
km de estradas vicinais, para promover melhorias de trafegabilidade no esco-
amento da produção agrícola e pecuária, no município de abel figueiredo/Pa
data de assinatura: 07/06/2022  Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
inic. de Vig.: 07/06/2022  T. Vig.: 06/06/2023
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0126; Plano interno: 206coNVcoaf; ação detalhada: 275466.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBEl fiGUEirEdo - cNPJ n° 
83.211.375/0001-28.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810788
eXtrato de coNVÊNio

Nº.DO CONVÊNIO: 079/2022  PROCESSO Nº 2021/718787
Valor Total: r$ 6.713.804,10 (seis milhões, setecentos e treze mil, oitocen-
tos e quatro reais e dez centavos).
objeto: construção de Pontes Em concreto No Município de água azul do Norte/Pa.
data de assinatura: 07/06/2022  Prazo: 300 (trezentos) dias
inic. de Vig.: 07/06/2022  T. Vig.: 02/04/2023
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0301; Plano interno: 206coNVcPaG; ação detalhada: 276043.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aGUa aZUl do NorTE- cNPJ: 
34.671.057/0001-34.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810781

terMo aditiVo a coNVÊNio

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. DO CONVÊNIO: 009/2020 PROCESSO Nº 2019/403090
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 01/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 009/2020 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 333 (trezentos e trinta e três) dias inic. de Vig.: 14/06/2022 T. Vig.: 
12/05/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE rEdENÇÃo cNPJ nº: nº 
04.144.168/0001-21.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810800

diÁria

PORTARIA Nº 169 DE 01 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar no âmbito do municipio de capanema – Pa-424.
origem: Belém
destino(s): capanema
Servidor (a): francisco leonardo dias Tomaz
cargo: coordenador
id. funcional: 5853079/7
Período: 09/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

PORTARIA Nº 170 DE 01 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar obras na Pa-150-Marabá/Nova ipixuna/Jacundá e Goianésia.
origem: Belém
destino(s): Marabá/Nova ipixuna/Jacundá e Goianésia

Servidor (a): francisco leonardo dias Tomaz
cargo: coordenador
id. funcional: 5853079/7
Período: 16 a 18/05/2022
diária(s): 2,5 (duas e meia)

PORTARIA Nº 171 DE 01 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar obras no âmbito do 2º Núcleo regional.
origem: Belém
destino(s): capanema/Bragança
Servidor (a): francisco leonardo dias Tomaz
cargo: coordenador
id. funcional: 5853079/7
Período: 23 a 27/05/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)

PORTARIA Nº 172 DE 01 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras na PA-448 – Tauari/
Mirasselva/capanema.
origem: Belém
destino(s): Tauari/Mirasselva/capanema
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 26 a 27/05/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

PORTARIA Nº 175 DE 06 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: leilão de concessão Pa-158 e alça Viária.
origem: Belém
destino(s): São Paulo (SP)
Servidor (a): adler Gerciley almeida da Silveira
cargo: Secretário de Estado de Transportes
id. funcional: 5945603/8
Períodos: 14 a 16 e 19 a 20/06/2022
diária(s): 4 (quatro)

PORTARIA Nº 176 DE 06 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: leilão de concessão Pa-158 e alça Viária.
origem: Belém
destino(s): São Paulo (SP)
Servidor (a): Pamella rejane Kemper campanharo
cargo: assessor
id. funcional: 5929401/2
Períodos: 14 a 16 e 19 a 20/06/2022
diária(s): 4 (quatro)

PORTARIA Nº 177 DE 06 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: leilão de concessão Pa-158 e alça Viária.
origem: Belém
destino(s): São Paulo (SP)
Servidor (a): Victor rocha de Souza
cargo: Supervisor Técnico
id. funcional: 73504168/2
Períodos: 14 a 16 e 19 a 20/06/2022
diária(s): 4 (quatro)

PORTARIA Nº 178 DE 06 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: leilão de concessão Pa-158 e alça Viária.
origem: Belém
destino(s): São Paulo (SP)
Servidor (a): rodrigo Nassar cruz
cargo: Técnico em Gestão infraestrutura
id. funcional: 51855836/3
Períodos: 14 a 16 e 19 a 20/06/2022
diária(s): 4 (quatro)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 810766
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 145/2021            
Processo nº 2021/1317967
Nº. do Termo: 1º                                             
data de assinatura: 02/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio 
nº 145/2021 é em decorrência da solicitação da coNVENENTE através do 
ofício n° 140/2022 – SEPlaN de 19 de maio de 2022, em decorrência de 
que a obra encontrasse em execução em torno de 15,62% para a emissão do 
primeiro Boletim de Medição. O cronograma de execução ficou prejudicado 
em relação ao proposto, devido ao forte volume de precipitação pluviométrica 
no mês de abril, assim como, para o mês de maio permanece um alto índice 
(conforme relatório da defesa civil do município). Sendo que a região da 
estrada Pa450 se trata de uma área de planície que no período do inverno 
concentra um grande volume água, o que dificulta a execução dos serviços. A 
necessidade da prorrogação se dá devido a questões climáticas que impediram 
a continuação dos serviços propostos. destarte a presente prorrogação de 
prazo solicitada faz-se necessária para a o término da execução dos serviços 
propostos no plano de trabalho. a prorrogação de prazo encontra fundamento 
na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h” e “j”, 
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento. 
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias inic. de Vig.: 15/06/2022                                                    
T. Vig.: 11/11/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraGaNÇa cNPJ nº: 04.873.592/0001-07
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.


