
 diário oficial Nº 34.587  15 Terça-feira, 18 DE MAIO DE 2021

aViso de ProrroGaÇÃo de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico
srP Nº 018/sesPa/2021
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de fórmulas 
nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas enterais 
e suplementosnutricionais, para atender pacientes oriundos de demanda 
administrativa e judicial da Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, 
por um período de 12 meses.
daTa da aBErTUra: 28 de maio de 2021.
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
Programa de Trabalho:  908397
Natureza da despesa:  339030
fonte de recurso: 0149001934 / 0349001934
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 a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 17 de maio de 2021.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 656548

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 032 /sesPa/2021.
Processo: 2020/758254.
oBJETo: aquisição do medicamento ocrEliZUMaBE 300 mg/10ml: Solu-
ção para diluição para infusão 300 mg/10 ml., ao paciente HEldEr THiaGo 
alVES PiScoPo, contemplado pela ação de obrigação de fazer c/c Tutela 
antecipada - Processo nº 0807038-50.2020.8.14.0006, cuja liminar con-
tinua vigente.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda.
cNPJ: 04.307.650/0012-98.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 49.660,64 (quarenta e nove mil seiscentos e sessenta reais e 
sessenta e quatro centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103.
Belém (Pá), 14 de maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 032/2021.
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 032/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 14 de maio de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 656552
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 030 /sesPa/2021.
Processo: 2021/137007.
oBJETo: aquisição do medicamento oMaliZUMaBE 150 MG, para atendi-
mento da paciente Paola MarGarida rENda PoliTi, contemplada com 
ação Judicial - Processo nº 0820424- 72.2019.8.14.0301.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: NoVarTiS BiociENciaS S/a.
cNPJ: 56.994.502/0026-98.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 20.373,72 (vinte mil trezentos e setenta e três reais e setenta 
e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 14 de maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 030/2021.
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 030/SES-
Pa/2021, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posterio-
res modificações.
Belém (Pá), 14 de maio de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 656447

.
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 007/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 007/SESPa/2021, no 
valor total de r$ 8.788,00 (oito mil setecentos e oitenta e oito reais).

oBJETo: Trata-se o presente processo do Pregão Eletrônico nº 007/SES-
Pa/2021, cujo objeto é a aquisição de mobiliários e equipamentos para o 
Hospital Municipal de irituia, com recursos provenientes da Emenda Parla-
mentar nº 31880003.
EMPrESaS VENcEdoraS:
PolYMEdH. EirEli,  cNPJ  63.848.345/0001-10, foi a vencedora dos itens 
1 e 2 , pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 1.478,00 (um mil 
quatrocentos e setenta e oito reais).
coSTa & SiMao lTda,  cNPJ  09.138.830/0001-54, foi a vencedora do 
item 3, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 210,00 (duzentos 
e dez reais).
alfa MEd SiSTEMaS MEdicoS lTda,  cNPJ  11.405.384/0001-49, foi a 
vencedora do item 4, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
7.100,00 (sete mil e cem reais).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 007/SESPa/2021: r$ 8.788,00 (oito mil 
setecentos e oitenta e oito reais).
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 656752
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.

FÉrias
.

Portaria Nº. 663 de 17 de Maio 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,
considerando o processo de nº 2021/521690
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor PaUlo SErGio 
dE SoUSa alBUQUErQUE id. funcional nº 57190996-1, ocupante do car-
go agente de Portaria, lotado no Hospital regional de cametá no período 
de 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021, referente ao período 
aquisitivo de 29 de outubro de 2018 a 28 de outubro de 2019, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 613 de 07.05.2021, publicado no doE nº. 
34.578 dE 10.05.2021.
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 17.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 664 de 17 de Maio 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,
considerando o processo de nº 2021/521628
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor lUiS carloS 
da SilVa NUNES id. funcional nº 57234463-1, ocupante do cargo agente 
de Portaria, lotado no Hospital regional de cametá no período de 01 de 
Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021, referente ao período aquisitivo de 
27 de dezembro de 2018 a 26 de dezembro de 2019, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 613 de 07.05.2021, publicado no doE nº. 34.578 
dE 10.05.2021.
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 17.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 665 de 17 de Maio 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 2021/509310
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 13.05.2021, o 
período de gozo das férias da servidora SiMoNE aldENora doS aNJoS 
coSTa, id. funcional nº 191426-3 ocupante do cargo de assistente Social, 
lo tada no Gabinete do Secretário, concedidas através da Portaria coletiva 
nº383/05.04.2021, publicada no doE nº 34.542 dE 06.04.2021.
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. 17.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 656524


