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rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora GlÓria Maria BElÉM 
MoraES, matrícula nº. 5092850/1, cargo Enfermeiro, regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, lotada na diretoria operacional com atuação no cN-
cdo, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Porta-
ria nº. 598 de 30.04.2021, correspondente ao Triênio de 13.06.2001 a 
12.06.2004, no período de 16.08.2021 a 14.09.2021, no total de 30 (trin-
ta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 997 de 04 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/805947.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora EdMircE da SilVa fErrEira, matrícula nº. 57192705/1, cargo 
Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na diretoria de 
desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.11.2013 a 18.11.2016.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 04.10.2021 a 02.12.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 988 de 29 de JULHo de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/358153 e 2021/798723.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora VEra lUcE caNTo BErTaGNoli, matrícula nº. 5888350/1, che-
fe de divisão de Educação e Saúde, lotada na diretoria Técnica, goze 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.03.2017 
a 28.02.2020.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 20.09.2021 a 18.11.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 993 de 03 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/747896.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora EdVaN SilVa doS aNJoS, matrícula nº. 57197556/1, cargo 
agente administrativo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
departamento de Saneamento e Engenharia Sanitária, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 26.05.2011 a 25.05.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 13.09.2021 a 11.11.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 994 de 03 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/747896.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora EdVaN SilVa doS aNJoS, matrícula nº. 57197556/1, cargo 
agente administrativo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
departamento de Saneamento e Engenharia Sanitária, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 26.05.2014 a 25.05.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 12.11.2021 a 10.01.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689352

errata
.

Fica retiFicado No coNtrato adMiNistratiVo teMPorÁrio,
PUBLicado No doe N° 34.661 de 06/08/2021, QUe adMitiU di-
Versos serVidores, o seGUiNte;
NoME do SErVidor: SallETE daMaScENo lEÃo
oNde se LÊ: TÉcNico EM PaToloGia clÍNica
Leia-se: TÉcNico dE laBoraTÓrio
fica rETificado No coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário,
PUBlicado No doE N° 34.658 dE 04/08/2021, QUE adMiTiU diVErSoS 
SErVidorES, o SEGUiNTE;
NoME do SErVidor: VEralda ValENTE VaScoNcEloS
oNde se LÊ: TÉcNico EM PaToloGia clÍNica
Leia-se: TÉcNico dE laBoraTÓrio
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
06.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcicio.

Protocolo: 689614

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 006/sesPa/2020
Processo: 2021/713443
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação dos leitos 
coVid-19, no Hospital regional de Tucuruí, determinando a manutenção 
de até 29 (vinte e nove) leitos UTi-coVid-19 e 16 (dezesseis) leitos clí-
nicos-coVid-19, conforme disponibilização de leitos na central Estadual 
de regulação, pelo prazo de 60 dias totalizando até  Hospital regional de 
Tucuruí.
• 29 leitos UTI-COVID19;
• 16 leitos Clínicos-COVID-19
Para execução deste termo aditivo, serão considerados os valores a seguir 
indicados:
1. leitos clinico coVid: diária do leito por r$ 1.166,66 (mil, cento e ses-
senta e seis reais e sessenta centavos);
2. leito de UTi-coVid: diária do leito por r$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
Valor Total: r$ 3.903.993,60 a ser repassado conforme disponibilização de 
leitos na central Estadual de regulação.
data de assinatura: 30/07/2021
dotação orçamentária: 7684 Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo dirETriZES
End.: avenida amazonidas s/nº Vila Permanente cEP 68.455-664 Tucuruí-Pa.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 689603
coNtrato de GestÃo Nº 004/sesPa/2021
Processo N°: 2021/616263
objeto: o presente coNTraTo dE GESTÃo , coM BaSE Na lei Estadu-
al nº 021, de 14 de fevereiro de 2019  , te por objetivo estabelecer o 
compromisso entre s partes para o gerenciamento, operacionalização e 
execução dos atendimentos dos casos de coVid-19 e/ou síndrome respi-
ratórias Agudas, no “Centro Especializado de Atendimento COVID-19- polo 
Parauapebas”, no anexo do hospital Geral de Parauapebas, situado á av. 
a, Quadra Especial, s/n, bairro cidade Nova, município de Parauapebas, 
com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado , em regime 
de 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal 
e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
conformidade com os anexos a seguir elencados, que integram o presente 
instrumento.
1. anexo Técnico i- Plano de trabalho/descrição de serviços
2. anexo Técnico ii- indicadores de Qualidade
3. Termo de cessão de Uso de Bens
data da assinatura: 06/08/2021
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da assinatura
Valor Global: r$ 14.519.996,40 (quatorze milhões, quinhentos e dezenove 
mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos )
orçamento: dotação orçamentária:7684; Elemento de despesa: 335043; 
fonte: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo dirETriZES
Endereço: av. industrial, nº 780, conjunto 1.111, bairro Jardim Santo andré- SP
cNPJ: 10.946.361/0001-89 cEP 09.080-500
Ordenador: Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário Adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 689611
1º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 003/sesPa/2021
Processo: 2021/467267
objeto: o presente instrumento tem por objeto a repactuação de serviços 
ambulatoriais e hospitalares, com inclusão definitiva de serviços e metas 
no Hospital regional Público dos caetés, de modo que a coNTraTada 
ofereça atendimento em regime ininterrupto de Urgência e Emergência, 
sob demanda espontânea, a pacientes poli traumatizados vitimas de fe-
rimentos por arma de fogo (faf), ferimentos por arma branca (faB) e 
trauma crânio encefálico (TCE), conforme descrição nos anexos técnicos 
deste aditivo, iniciando em 01/08/2021.
Valor Total: r$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) dividido em 
três parcelas mensais.
data de assinatura: 05/08/2021
dotação orçamentária: 8877  Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
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contratado: iNSTiTUTo NacioNal dE dESENVolViMENTo Social E HU-
MaNo -iNSdH
End.: rua dr. cristiano ottoni, nº 233, centro, Pedro leopoldo -MG cEP 
33.600-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 689607

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 097/sesPa/2021
Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônica do tipo “MENor 
PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de medicamentos, para atendimento das demandas 
administrativas da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.
daTa da aBErTUra: 20/08/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br
UaSG: 925856.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103001381 e 0103
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 06 de agosto de 2021.
aNGEla caNTo
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 689466

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 046 /sesPa/2021.
Processo: 2021/474641.
oBJETo: aquisição do medicamento, aZaTioPriNa 50 MG, para atendimento 
de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
CONTRATADO: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – FURP.
cNPJ: 43.640.754/0001-19.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, inciso Viii, da lei federal Nº 8.666/93.
Valor: r$ 291.200,00 (duzentos e noventa e um mil e duzentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103001381.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 046/2021
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 046/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 689532

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021
Nº do iNstrUMeNto: 2º terMo aditiVo ao coNtrato assis-
teNciaL Nº 004/2019.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e a aSSociaÇÃo BENEficiENTE SÃo JoSÉ 
– ABSJ, tendo como mantenedora o HOSPITAL SÃO JOSÉ, CNPJ nº 
26.494.265/0001-85, cNES nº 07641.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, 
da lei nº. 8.666/93.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: inclusão de fundamentação legal referen-
te à Portaria n.º 1059/2021, que corresponde ao exercício financeiro de 
Maio/2021.
PorTaria: GM/MS Nº 1.059, dE 24 dE Maio dE 2021 que “libera, em 
caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de 

leitos de Unidades de Terapia intensiva - UTi Tipo ii adulto e Pediátrico, 
para atendimento exclusivo dos pacientes coVid-19, dos Estados, distrito 
federal e Municípios”, e seus artigos.
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Belém, 06 de agosto de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETario adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 689338

coNVÊNio
.

convênio n°: 04/2021
Processo: 2021/585708
objeto: “aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Uni-
dade de atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de Portel”
data de assinatura: 05/08/2021
Vigência: 05/08/2021 a 02/12/2021
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 8289; Elemento de despe-
sa: 444042; Fontes: 0103 – 0303 – 0101 – 0301 - 0149 - 0349.
Valor Total: r$ 490.899,00
Valor concedente: r$ 466.354,05
Valor contrapartida: r$ 24.544,95
convenente: Prefeitura Municipal de Portel
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
Ordenador: Rômulo Rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública

Protocolo: 689159

FÉrias
.

Portaria N°1.018 de 06 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/840753.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 03.08.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora JoaNa cÉlia dE SoUSa coSTa, 
identidade funcional nº 5372917/1, ocupante do cargo de aUXiliar dE 
iNforMáTica arEa SaÚdE, lotada na diretoria de desenvolvimento e au-
ditoria dos Serviços de Saúde, concedidas através da Portaria coletiva nº 
803/08.07.2021, publicada no doE nº 34.633/09.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria  dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 06.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689365
eXcLUsÃo de PUBLicaÇÃo
EXclUir, da Portaria coletiva de ferias nº 975/ 05.08.2021, publicado no 
doE n°.34.661/06.08.2021, o nome do servidor criSToValdo JEroNi-
Mo da SilVa MoNTEiro, id. funcional nº 5130786-1, no período de 01 
de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021, referente ao exercício 
2020/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 06.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689138
Portaria N° 1.015 de 06 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/848773
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 03.08.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora PaTricia MiriaM SaYUri SaTo Bar-
roS da coSTa, id. funcional nº 54188000-2 ocupante do cargo de farma-
cêutico, lo tado no Laboratório Central, concedidas através da Portaria In-
dividual nº 803/ 08.07.2021, publicada no doE nº 34.633 dE 09.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 06.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689257
Portaria N° 1.016 de 06 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/846989


