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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

torNar seM eFeito
tornar sem efeito a publicação da Portaria Nº 195 de 
13/08/2021, publicada no doe n°34.671 de 16/08/2021, sob o 
Protocolo nº 692229, referente a fiscalização dos Contratos nº 058, 59 e 
62/2021 por motivo de exoneração do servidor designado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 692756

errata
.

errata ao cHaMaMeNto PÚBLico
editaL de seLeÇÃo Nº 003/2021, de 11 de aGosto de 2021
Processo Nº 2020/1054544
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
o Presidente da coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcES-
Sar E JUlGar cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo 
SOCIAL EM SAÚDE torna pública a retificação do presente edital, em razão 
de erro material, EXclUiNdo o item 5.11 da minuta do contrato de Gestão.
os demais itens permanecem inalterados
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
Presidente ccPoS

Protocolo: 692606

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 043/GecoM/sesPa/2021
Processo Nº: 2021/84160.
oBJETo: aquisição de caixas térmicas de isopor para embalar a vacina 
SarScoV2 2021 em carater de UrGÊNcia, para serem utilizados na dis-
pensação de imunobiológicos da campanha de vacinação contra coronaví-
rus – sarvs – cov2.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica cNPJ N°: 
05.054.929/0001-17.
coNTraTado: a. P. c. BoNa EirEli. cNPJ Nº: 40.147.595/0001-27
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, art. 2º, inciso ii, da lei fe-
deral nº 14.124/21 (conversão do art. 2º, ii, da Medida provisória nº 
1.026/2021). Valor: r$ 236.540,00 (duzentos e trinta e seis mil, qui-
nhentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7684
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103/0101/0149/0301/0303/0349
Belém (Pa), 10 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, em Exercício.

Protocolo: 692755

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 043/
GecoM/sesPa/2021
Processo Nº: 2021/84160.
oBJETo: aquisição de caixas térmicas de isopor para embalar a vacina 
SarScoV2 2021 em carater de UrGÊNcia, para serem utilizados na dis-
pensação de imunobiológicos da campanha de vacinação contra coronaví-
rus – sarvs – cov2.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica cNPJ N°: 
05.054.929/0001-17.
coNTraTado: a. P. c. BoNa EirEli. cNPJ Nº: 40.147.595/0001-27
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, art. 2º, inciso ii, da lei fe-
deral nº 14.124/21 (conversão do art. 2º, ii, da Medida provisória nº 
1.026/2021). Valor: r$ 236.540,00 (duzentos e trinta e seis mil, qui-
nhentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7684
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103/0101/0149/0301/0303/0349
Belém (Pa), 10 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, em Exercício.

Protocolo: 692765

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de cHaMaMeNto PÚBLico atraVÉs de iNeXiGiBiLi-
dade de LicitaÇÃo Nº 04/sesPa/2021
Processo: 2020/940240
oBJETo: chamamento Público através da inexigibilidade de licitação nº 
04/SESPa/2021 para credenciamento para futura contratação de Pessoa(s) 
Jurídica(s) com experiência comprovada em cirurgia da área cardiovascular 
para prestar serviços de cirurgia cardíaca pediátrica, em caráter comple-
mentar, destinada aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, pelo 
período de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, 
por igual período, segundo especificações contidas na Tabela SIGTAPSUS e 
valores da tabela aprovada pela ciB - resolução ciB/SESPa nº 12/2021, 
de 22 de fevereiro de 2021.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa
cNPJ Nº 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: HoSPiTal SaNTa Maria dE aNaNiNdEUa lTda.
 cNPJ Nº 17.454.167/0001-25
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, caput, c.c. art. 26, Parágrafo único, da 
lei federal nº 8.666/93, bem como artigos 24, 25 e 26 da lei federal nº 
8.080/90 e Portaria GM-MS nº 2.567/16.

Valor: r$14.935.976,40 (quatorze milhões e novecentos e trinta e cinco 
mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESEPESa: 339039
foNTE dE rEcUrSo: 0103
Belém (Pa), 16 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE cHaMaMENTo PÚBlico aTraVÉS dE iNEXi-
GiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 04/SESPa/2021.
Nesta data, raTifico o termo de chamamento Público através de ine-
xigibilidade de licitação nº 04/2021, com fundamento no art. 26 da lei 
8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 16 de agosto de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 693146

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa

10º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 
teMPorÁria
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 603, de 14/07/2021 (doE 
34.640, de 15.07.2021), que constituiu a comissão organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
r E S o l V E:
1. EXclUir o candidato relacionado abaixo da relação de dESclaSSifi-
car, publicado no doE nº 34.669 de 13/08/2021.

N° inscrição Município função Nome do candidato Nota final

20210177315790 caPaNEMa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo lilia diNE MarTiNS aBrEU 21.50

1. EXclUir o candidato relacionado abaixo, da relação de coNVocar, 
publicado no doE nº 34.669 de 13/08/2021.

N° inscrição Município função Nome do candidato Nota final

2021017723131 caPaNEMa aGENTE adMiNiSTraTiVo SaMUEl GoNÇalVES ViaNa 21.50

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 16.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 693038

FÉrias
.

Portaria N° 1.049 de 16de aGosto 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,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo

5655633-2 THErEZiNHa dE carValHo PalHETa 03.05.2016 a 02.05.2017 01.09.2021 a 30.09.2021

5655633-2 THErEZiNHa dE carValHo PalHETa 03.05.2017 a 02.05.2018 01.10.2021 a 30.10.2021.

5655633-2 THErEZiNHa dE carValHo PalHETa 03.05.2018 a 02.05.2019 01.11.2021 a 30.11.2021

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2021/740708
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 16.08.2021. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 692627
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria Coletiva nº975/05.08.2021, publicado no 
doe nº. 34.661/06.08.2021, referente ao servidor arliNdo coElHo 
EVErToN, n°.54190694-1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 01.09.2021 a 30.09.2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo 11.09.2021 a 30.09.2021.
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 16.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 692712
Portaria N°1.048 de 16 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 2021/882946.


