
40  diário oficial Nº 34.537 Terça-feira, 30 DE MARÇO DE 2021

resolve:
art. 1º substituir Kalina corcina lacerda ferreira por sammyres rosanny 
gomes frança como membro titular e juciene Muniz silva por lucilha ri-
beiro Moreira como membro suplente da comissão representante do Hos-
pital são josé.
Parágrafo único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 01/2018 celebrado com o Hospital são 
José ficará composta pelos membros abaixo:
representantes do Hospital são josé:
- sammyres rosanny gomes frança, cPf nº 068.403.314-31 – Membro 
titular;
- elizamar Miranda de sousa, cPf nº 356.784.102-53 – Membro titular; e
- lucilha ribeiro Moreira, cPf nº 028.794.032-27 – Membro suplente.
representantes da secretaria estadual de saúde/11º centro regional de 
saúde:
- eleny rodrigues guimarães, Matricula nº 5113130 – Membro titular;
- Maria rosália brito cardoso, Matrícula nº 05088640 – Membro titular; e
- roezer bandeira lobo, Matrícula nº 0720321 – Membro suplente.
art. 2° - esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gabiNete do secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa
ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 640622
PoRtARiA Nº 61, DE 26 DE MARço DE 2021.
o secretário de estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
estadual, e com base na lei nº 8.080/90 e lei nº 8.666/93.
resolve:
i – constituir comissão examinadora para proceder ao chamamento Públi-
co por inexigibilidade nº 04/sesPa/2021, visando o credenciamento para 
futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) com experiência comprovada 
em cirurgia da área cardiovascular para prestar serviços de cirurgia cardía-
ca pediátrica, em caráter complementar, destinada aos pacientes do siste-
ma único de saúde - sUs, pelo período de 12 meses, conforme designação 
dos servidores abaixo relacionados.
PresideNte:
caMilla MoUra UliaNa, cHefe de UNidade Mista, MatrÍcUla: 5955791-1.
MeMbros:
alda gisele galvÃo tavares, eNferMeira, MatrÍcUla: 5958131-1;
josÉ roberto PoNtes de oliveira, cHefe de ceNtro de saúde, Ma-
trÍcUla: 57191245-1;
NatacHa batista dos saNtos, eNferMeira, MatrÍcUla: 5958130-1.
ii – Um dos membros responderá pelo presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem do item i;
iii – as atribuições da comissão examinadora serão:
coordenar e julgar o procedimento;
Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente;
adotar outras providências previstas em lei necessárias ao perfeito anda-
mento do procedimento.
iv – os membros da comissão examinadora responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela comissão, salvo se, posição individual 
divergente tiver fundamento e for registrada em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão;
V – O mandato da Comissão aqui instituída se extingue com a finalização 
dos trabalhos;
vi – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 640277

ADMissão DE sERviDoR
.

Órgão: sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA
Modalidade de admissão: coNtrato adMiNistrativo teMPorário
Nome do servidor: Patricia de vilHeNa cardoso
cargo do servidor: tÉcNico de eNferMageM
vigência: 29.03.2021/24.09.2021.
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: 640354

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº. 417 DE 26 DE MARço 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. 
2021/82382.
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora MaroNilde coNceicao 
da silva, matrícula nº. 57228202/1, ocupante do cargo de tecNico de 
eNferMageM, regime jurídico de estatutário efetivo, lotada no Hospital 
regional - tucuruí, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da PORTARIA Nº 164/ 04.10.2018, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.715/05.10.2018, correspondente ao triênio de 05.05.2013 a 
04.05.2016, no período de 01.05.2021 a 30.05.2021.
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: 29.03.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 640243

DisPENsA DE LicitAção
.

ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção Nº 018/sEsPA/2021.
Processo: 2020/701916.
objeto: aquisição do medicamento alfagalsidade. frasco coN-
teNdo 3,5 Mg (1 Mg/Ml) de solUÇÃo iNjetável de alfagalsida-
se, ao paciente tiago gomes severo, contemplado pela ação de obriga-
ção de fazer com pedido tutela de antecipada – Processo nº 0000194-
64.2017.4.01.3904.
coNtrataNte: secretaria de estado de saúde Pública.
cNPj: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: ProfarMa sPecialtY s.a.
cNPj: 81.887.838/0007-36.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei Nº 8.666/93, art. 24, iNciso iv.
valor: r$ 186.891,20 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e 
um reais e vinte centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 8288.
eleMeNto de desPesa: 3390-30.
foNte: 0103008809.
belém (Pá), 26 de março de 2021.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública
terMo de ratificaÇÃo de disPeNsa de licitaÇÃo Nº 018/2021.
Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação nº 018/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
belém (Pá), 26 de março de 2021.
roMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 640311

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA N.º 423 DE 29 DE MARço DE 2021
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saúde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r e s o l v e:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares o servidor luiz au-
gusto costa de oliveira id. funcional nº 82660/1, ocupante do cargo de 
sociólogo lotado no departamento de atenção a saúde de 01 de fevereiro 
de 2021 a 02 de Março de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de 
Março de 1994 a 28 de fevereiro de 1995, conforme Parecer jurídico cons-
tante no processo nº 2021/115538.
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 29.03.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 640452

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº. 421 DE 26 DE MARço DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso da com-
petência delegada através da Portaria nº. 050/17.01.2006, Publicado no 
doe n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo Pae 
nº. 2021/327118.
resolve:
caNcelar, a partir de 05.04.2021, de acordo com o artigo 93, § 1º da 
lei nº. 5810/ 24.01.94, a licença sem vencimentos, concedida através da 
Portaria nº. 554/10.06.2019, publicada no doe nº 33.894/ 12.06.2019, da 
servidora rose de fatiMa da costa MiraNda, matricula nº. 5898276/1, 
ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotada na diretoria opera-
cional.
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: 29.03.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde
PoRtARiA Nº 422 DE 29 DE MARço DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/255022.
resolve:
autorizar o afastamento da servidora roziMar de jesUs daNtas, ocu-
pante do cargo de técnico de enfermagem, id. funcional nº 54194485/3, 
lo tada na Unidade especial - abrigo joão Paulo ii, a contar de 09/01/2021, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
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 29/03/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde
PoRtARiA Nº 418 DE 26 DE MARço 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 os termos do processo nº. 
2021/25135.


