




 diário oficial Nº 34.739  23 Terça-feira, 19 DE OUTUBRO DE 2021

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 828 de 15 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/946384.
r E S o l V E:
cEdEr, a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidada-
Nia, a servidora Marilia MEdEiroS SilVa caValcaNTE, matrícula nº 
57195851/1, cargo TEraPEUTa ocUPacioNal, lotada no dEParTaMENTo 
dE aTENÇÃo À SaÚdE, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para 
o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
15.10.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 717808
Portaria N° 826 de 14 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1089464.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.10.2021, o contrato administrativo da servido-
ra iSaBElla rEGiNa BorGES TolEdo, matrícula nº 5961455/1, cargo de 
MÉdico, lotada no HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 14.10.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 827 de 15 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1073967.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 03.10.2021, o contrato administrativo da servido-
ra daNiElE MElo SardiNHa, matrícula nº 5955256/1, cargo de ENfEr-
MEiro, lotada no dEParTaMENTo dE EPidEMioloGia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 15.10.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 717852

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: Maria lUiZa aSSUNÇÃo BaTiSTa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 15.10.2021/12.04.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 717916

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 278 de 18 de oUtUBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de 
julho de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho 
de 2020 publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, 
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual 
nº 870, de 04 de outubro de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 
001/2016(TraNScidadE SErViÇoS aMBiENTaiS EirEli) e os autos do 
Processo n° 2021/1157178;
r E S o l V E: i- designar a inclusão do servidor JoSÉ roBErTo PoNTES 
dE oliVEira, matrícula nº 57191245/1, lotado na doaSGE/ddra/SES-
PA, como fiscal do Contrato nº 001/2016 para que em conjunto com os 
servidores já designados para função de fiscal nos EAS (Hospital Regional 
de cametá, Hospital regional de conceição do araguaia, Hospital regional 
de Salinópolis e Hospital de São caetano de odivelas), possa acompanhar 
controlar e fiscalizar o contrato 001/2016, bem como pelo atesto dos do-
cumentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do 

objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 717811
Portaria Nº 277 de 18 de oUtUBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 
04 de outubro de 2013, e a cláusula décima do contrato nº 076/2016 
(cETEPa – coMÉrcio E SErViÇoS Para SaÚdE lTda)e os autos do 
Processo n° 2021/1156918;
r E S o l V E: i- designar a inclusão do servidor JoSÉ roBErTo PoNTES 
dE oliVEira, matrícula nº 57191245/1, lotado na doaSGE/ddra/SESPa, 
como fiscal do Contrato nº 076/2016 para que em conjunto com os ser-
vidores já designados para função de fiscal nos EAS(URE DIPE, Hospital 
regional de cametá, Hospital regional de conceição do araguaia e Hospital 
Regional de Salinas), possa acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
076/2016, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos neces-
sários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 717792

.

.

errata
.

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe N° 34.703 de 
17/09/2021, reFereNte a Portaria QUe resciNdiU a serVi-
dora edriKa Farias dos saNtos.
oNde se LÊ: 20.09.2021/18.03.2022
Leia-se: 15.10.2021/12.04.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 18.10.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 717911

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 003/sesPa/2021
Processo: 2021/870978
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando em 18 de 
outubro de 2021 e finalizando em 15 de abril de 2022, sendo assegura-
do o repasse de r$ 16.350.300,00 (dezesseis milhões, trezentos e cinquen-
ta mil e trezentos reais), que corresponde ao valor de seis parcelas de r$ 
2.725.050,00 (dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cinquenta reais).
Valor Total: r$ 16.350.300,00 (dezesseis milhões, trezentos e cinquenta 
mil e trezentos reais) dividido em seis parcelas mensais.
data de assinatura: 15/10/2021
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, iniciando em 18 de outubro de 2021 
e finalizando em 15 de abril de 2022.
dotação orçamentária: 8877  Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo NacioNal dE dESENVolViMENTo Social E HU-
MaNo - iNSdH
End.: av. Barão de capanema, nº 3191, Bairro centro
cEP 68.700-005, capanema-Pa.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 717403

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 105/sesPa/2021.

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registo de Preços para aquisição de equipamentos hospitalares, 
visando à renovação do parque tecnológico das EaS - Estabelecimentos de 
assistência a Saúde do Estado do Pará, por intermédio da SESPa - Secre-
taria Estadual de Saúde de acordo com as especificações e quantidades 
constantes do anexo i-a.
daTa da aBErTUra: 04/11/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
dotação orçamentária: 8874 / 8289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
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