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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 10 de Maio de 2021
O GOVERNaDOR DO ESTaDO DO PaRá, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição do Estado do Pará, e 
considerando o convênio nº 0001/2021/0004, celebrado entre o Governo 
do Estado do Pará e a Empresa Brasileira de Infraestrutura aeroportuaária-
INFRaERO;
considerando o disposto no Processo: 2021/422123;
RESOLVE:
art. 1º. Designar os servidores relacionados abaixo para representarem o 
Governo do Estado do Pará, junto à INFRaERO, na comissão de Gestão e 
Fiscalização do referido termo:
BrUNo cHaGas da siLVa rodriGUes Ferreira
MaTRÍcULa N° 5945711/1;
JosÉ HeLder Moreira cÂNdido
MaTRÍcULa N° 5945919/2;
NeLsoN LUis carVaLHo de oLiVeira
MaTRÍcULa N° 5710169/2.
art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PaLácIO DO GOVERNO, 10 DE MaIO DE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 654375

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

15º termo aditivo ao contrato  Nº 002/sesPa/2016
Processo: 2021/352785
Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando em 10 de Maio de 
2021 término em 09 de Novembro de 2021, sendo assegurado o repasse 
financeiro de R$ 20.699.996,70 (vinte milhões seiscentos e noventa e 
nove mil,  novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos), que 
corresponde ao valor de seis parcelas mensais  de R$ 3.449.999,45 (três 
milhões quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos).  
Valor global do Termo Aditivo será de R$ 20.699.996,70 (vinte milhões 
seiscentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e seis reais e 
setenta centavos).  
Data de assinatura: 07/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 09/11/2021 
Valor Total: R$ 20.699.996,70 Dotação Orçamentária: 8877 Elemento de 
Despesa: 335043; 
Fonte de Recurso: 0103/0301/0101/0149/0349/0303
contratado: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOcIaL E HUMaNO- IDNSH  
End.: Rua cônego Jerônimo Pimentel, nº 543- Umarizal Belém/Pa 
Ordenador: ariel Dourado Sampaio Martins de Barros- 
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

28º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 023/sesPa/2014
Processo: 2021/408997
Objeto: a prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 06 (seis) 
meses, iniciando em 08 de maio de 2021 e finalizando em 07 de novembro 
de 2021, sendo assegurado o repasse financeiro de R$ 68.580.886,74 
(sessenta e oito milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta 
e seis reais e setenta e quatro centavos), que corresponde ao valor de 
seis parcelas mensais de R$ 11.430.147,79 (onze milhões, quatrocentos e 
trinta mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos).  
Valor Total: R$ 68.580.886,74 (sessenta e oito milhões, quinhentos e 
oitenta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos)  
Data de assinatura: 07/05/2021
Dotação Orçamentária: 8877 
Elemento de Despesa: 335043; 
Fonte de Recurso: 0103 / 0301 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303  
contratado: aSSOcIaÇÃO BENEFIcENTE DE aSSITENcIa SOcIaL E 
HOSPITaLaR- PRO SaUDE 
End.: avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro Diamantina, 
cEP 68.025-000 – Santarém -Pa
Ordenador: ariel Dourado Sampaio Martins de Barros- 
Secretário adjunto de Gestão administrativa.
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