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r E S o l V E: designar as servidoras: Jane Barreira do carmo- Matricula 
59066631-3 lotação na coordenação do dST aidS, Marília leão Magalhães 
carmo matrícula 5893104-2 lotada na coordenação Hepatites Virais e ca-
roline oliveira de figueiredo do carmo, matrícula 5719101-3 lotada na co-
ordenação do DST AIDS para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 
do objeto da carTa acordo entre SESPa e organização PaN aMEricaNa 
da SaÚdE/ orGaNiZaÇÂo MUNdial dE SaÚdE processo 2021/486915.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – rÔMUlo 
rodoValHo GoMES

Protocolo: 660497

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo da ata de reGistro de PreÇos Nº. 
057/2020
Publicado em diÁrio oFiciaL nº 34.254 no dia 16/06/2020 sob o 
Protocolo nº 553340
oNde se LÊ: item 60 – Valor Unitário r$ 4,17 (quatro reais, dezessete 
centavos).
Leia-se: item 60 – Valor Unitário r$ 4,15 (quatro reais, quinze centavos).
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 660494
errata
Retifica-se a Portaria n°. 700/24.05.2021, publicada no DOE Nº 
34.594/25.05.2021, referente à servidora lUcilEia criSTiNa SilVa 
BiTENcoUrT, matrícula n°. 5875536/2, da qual conste o seguinte no que 
se refere à data início de sua licença Saúde:
onde se lê: 29/03/2021 a 29/03/2021 do laudo 73328 de 02/05/2021.
Leia-se: 18/03/2021 a 27/03/2021 do laudo 73328 de 02/05/2021.
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 26/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 660402
errata
Retifica-se a Portaria n°. 667/18.05.2021, publicada no DOE Nº 
34.588/19.05.2021, referente à servidora aNGEla ViEira MacHado, 
matrícula n°. 5956284/1, da qual conste o seguinte no que se refere à data 
início de sua licença casamento:
onde se lê: que se deu na data de 03 de abril de 2021.
Leia-se: que se deu na data de 14 de maio de 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 25/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 660559

.

.

coNtrato
.

Convalidação a partir de 18 de fevereiro de 2021 da CARTA ACOR-
do entre sesPa e organização PaN aMericaNa da saÚde/ orGa-
NiZaÇÂo MUNdiaL de saÚde considerando parecer da coNJUr seq. 
37 e deliberação pelo Exmo. Sr. Secretário de Saúde Pública seq. 58.
obejetivo: Estabelecer os termos e condições dos quais a oPaS/oMS e a 
beneficiária (SESPA) para cooperarão na implantação do Plano de Ação 
para o controle e erradicação da Sifilis congênica no Estado do Pará.
compromisso: a oPaS deverá transferir a SESPa o valor total de r$ 
500.000,00 ( quinhentos mil reais) segundo calendário de transferência do 
Plano de Trabalho/Plano de ação.
Vigência: 18/02/2021 a 12/07/21.
data da assinatura:18/02/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – rÔMUlo 
rodoValHo GoMES

Protocolo: 660496

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 036/sesPa/2021.
Processo: 2020/743970.
oBJETo: aquisição do medicamento BrENTUXiMaBE VEdoTiNa 50 MG/
Ml, a paciente THaMirES JHENNiPHEr cHaVES fErrEira, contemplada 
com ação civil Pública com Pedido de Tutela antecipatória - Processo nº 
0800928-37.2020.8.14.0070.
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$ 233.552,64 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e cinquen-
ta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288. ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30. 
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 26 de maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 036/2021.
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 036/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 26 de maio de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 660673

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 047/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 SrP Nº 047/SES-
Pa/2021, no valor total de r$ 3.543.977,40 (TrÊS MilHÕES, QUiNHEN-
ToS E QUarENTa E TrÊS Mil, NoVEcENToS E SETENTa E SETE rEaiS E 
QUarENTa cENTaVoS).
oBJETo: registro de Preços para a prestação de serviço de locação, insta-
lação e manutenção de equipamentos para ventilação mecânica domiciliar 
e de fornecimento de oxigênio medicinal, incluindo cessão dos cilindros em 
regime de comodato, da locação, instalação e manutenção dos equipamen-
tos concentradores de oxigênio, para uso em domicílio e em locomoção 
para utilização dos Usuários do Sistema Único de Saúde com a indicação 
de assistência ventilatória  e/ou oxigenoterapia, de forma contínua ou in-
termitente, cadastrados na Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPa) 
e no HEMoPa – fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, 
por meio de Sistema de registro de Preço para um período de 12 (doze) 
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.
EMPrESa VENcEdora:
air liQUidE BraSil lTda, cNPJ Nº 00.331.788/0024-05, foi a vence-
dora do lote 01, pelo critério de menor preço por lote, no total de r$ 
3.543.977,40;
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 047/SESPa/2021: r$ 
3.543.977,40 (TrÊS MilHÕES, QUiNHENToS E QUarENTa E TrÊS Mil, 
NoVEcENToS E SETENTa E SETE rEaiS E QUarENTa cENTaVoS).
Belém (Pa), 26 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 660744

FÉrias
.

Portaria Nº. 715 de 26 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 2021/557236,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora SÔNia aN-
drESa dE alBUQUErQUE BaTiSTa, identidade funcional nº 5947339/1, 
ocupante do cargo de cHEfE dE cENTro dE SaÚdE, lotada na divisão de 
Vigilância a Saúde, no período de 01 de junho de 2021 a 30 de junho de 
2021, referente ao período aquisitivo de 27 de março de 2019 a 26 de mar-
ço de 2020, concedidas através da Portaria coletiva nº 468/06.05.2021, 
publicado no doE nº 34.576/07.05.2021.
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 26.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 660438

oUtras MatÉrias
.

1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato assisteNciaL Nº 04/2018
Processo N° 2021/364652
OBJETO DA RERRATIFICAÇÃO: O presente Termo de Rerratificação tem por 
finalidade retificar itens em tabelas do Documento Descritivo (Anexo ao 
coNTraTo aSSiSTENcial Nº 04/2018), da seguinte forma:
- No quatro Perfil da unidade (2. CONSIDERAÇÕES GERAIS):
onde se lê:

Número de leitos Geral: 36 SUS: 29

Leia-se:

Número de leitos Geral: 30 SUS: 24

- Na letra d) Serviço de internação Hospitalar – leitos por especialidade, da 
tabela 1. ESTrUTUra fÍSica (4.1 – EiXo i – descrição da estrutura física, 
tecnológica e recursos humanos necessários ao cumprimento do estabele-
cido no instrumento formal de contratualização):


