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oBJETo: contratação de empresa especializada em gestão, operação física 
de logística (recebimento, armazenagem, manuseio, expedição, distribui-
ção e transporte) de medicamentos, materiais hospitalares, dispositivos 
médicos, materiais odontológicos, suplementos alimentares e imunobioló-
gicos, pelo período de 12 (doze) meses.
EMPrESa VENcEdora:
r.V. iMola TraNSPorTES E loGiSTica lTda,  cNPJ  05.366.444/0001-
69, foi a vencedora do certame,  pelo critério de menor preço, no valor 
total de r$ 23.586.002,30 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e 
seis mil, dois reais e trinta centavos).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 075/SESPa/2020: r$ 23.586.002,30 
(vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, dois reais e trinta 
centavos).
Belém (Pa), 13 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 655405

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

9º termo aditivo ao convênio assistencial nº 01/2018
Processo nº 2021/347168
objeto: o presente Termo aditivo dispõe sobre a necessidade de trans-
formação de leitos clínicos gerais do Hospital das clínicas de Bragança em 
leitos exclusivos para pacientes acometidos pela coVid-19 pelo período de 
60 dias, considerando o aumento dos casos em todo o Estado do Pará e a 
fragilidade assistencial na região do rio caetés.
data da assinatura: 13/05/2021
Vigência: a vigência do termo aditivo terá efeito por um período de 60 
(sessenta) dias a contar da data de disponibilização de leitos no Sistema 
de Estadual de regulação (SEr), conforme relatório emitido pelo Sistema 
de Informação Hospitalar (SIH), com dados específicos para COVID-19.
convenente: HoSPiTal dE clÍNicaS dE BraGaNÇa
Mantenedora: aSSociaÇÃo doUGlaS BraUN
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública
ordenador: romulo rodovalho Gomes

Protocolo: 655317

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, por intermédio da comissão 
Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual – cPaic, 
designada pela PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada no d.o.E. 
nº 34.338, de 09/09/2020, NoTifica a empresa d-HoSP – distribuidora 
Hospitalar imp. e Exp. ltda., cNPJ nº 08.076.127/0008-72, da instauração 
do Processo administrativo nº 2017/407355, disposto na PorTaria Nº 
242, de 17/02/2021, doE nº 34.496, de 19/02/2021, prorrogado através 
da PorTaria Nº 449 de 12/05/21, doE nº 34.582 de 13/05/21, conforme 
os fatos descritos nos autos do processo supracitado, em razão da não 
entrega de medicamentos, na forma do art. 87, da lei nº 8.666/93, da lei 
nº 9.784/99 e da legislação Estadual nº 2.069/06; a qual, se comprovada, 
acarretará a aplicação de penalidade correspondente.
observado o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, inscul-
pidos no art. 5.º, inciso lV da cf/88 e o art. 104 da lei nº 8.972/2020, 
ficando nesta condição NOTIFICADA podendo acompanhar o presente pro-
cesso apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por procurador le-
galmente constituído, segundo art. 3º da lei nº 9.784/99. Esta comissão 
encontra-se instalada na Tv. lomas Valentina, n° 2190 – Marco – Belém 
– Pará, telefone (091) 4006-4278, no horário das 09h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 16h00min.
Belém, 17 de maio de 2021.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 655670
NotiFicaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, por intermédio da 
comissão Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual 
– cPaic, designada pela PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada 
no d.o.E. nº 34.338, de 09/09/2020, NoTifica a empresa Servicon 7 
construtora e Serviços ltda. EPP, outrora designada Service amazon ltda., 
cNPJ nº 13.271.415/0001-41, da instauração do Processo administrativo 
nº 2016/342661, disposto na PorTaria Nº 412, de 15/03/2021, doE nº 
34.519, de 16/03/2021, Errata publicada  no doE nº34.542, de 06/04/21, 
conforme os fatos descritos nos autos do processo supracitado, no que 
concerne à entrega descontínua de materiais de limpeza e atraso de 
salários e benefícios de seus colaboradores, na forma do art. 66 e 87, da lei 
nº 8.666/93, da lei nº 9.784/99 e da legislação Estadual nº 2.069/06, a 
qual se comprovada acarretará a aplicação de penalidade correspondente.
observado o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, ins-
culpidos no art. 5.º, inciso lV da cf/88 e art. 104 da lei nº 8.972/2020, 
ficando nesta condição NOTIFICADA podendo acompanhar o presente pro-
cesso apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por procurador le-
galmente constituído, segundo art. 3º da lei nº 9.784/99. Esta comissão 
encontra-se instalada na Tv. lomas Valentina, n° 2190 – Marco – Belém 
– Pará, telefone (091) 4006-4278, no horário das 09h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 16h00min.
Belém, 17 de maio de 2021.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 655685

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 0249, de 25 de FeVereiro 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 considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o 
disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE:
i – designar como Pregoeiro o servidor diMiTrY cHaVES NEGrÃo, ma-
trícula nº 5893317-3, para realização dos procedimentos licitatórios pelo 
prazo de 01 (um) ano.
ii – designar os servidores: carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira, Jo-
VEliNa Maria SoUSa MaToS e aNGEla SaNdra SoUZa caNTo, para 
comporem a comissão de apoio aos procedimentos de pregão conforme as 
necessidades e indicação do pregoeiro.
torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação da PorTaria Nº 0249 de 25 de fevereiro de 
2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.503 do dia 01/03/2021, 
protocolo nº 631565 .
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém (Pá), 12 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 655308

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 93, de 12 de maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso da competência que lhe 
foi delegada por decreto, publicado no doE /Pa nº 34.572, de 04 de maio 
de 2021.
coNSidEraNdo o furto de material do interior do centro de distribuição 
de Marituba, conforme Bo nº 00029/2015.004262-4 e após minudente 
exame dos autos, observou-se que não houve comunicação sobre a anor-
malidade ocorrida, ocasionando prejuízos à SESPa e consequentemente 
aos pacientes destinatários do medicamento;
coNSidEraNdo o parecer jurídico nº 1135-coNJUr/2020, observando-se 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
rESolVE:
i – aplicar, em face da empresa UNiHEalTH loGÍSTica lTda, inscrita no 
cNPJ sob o nº 07.312.223/0001-33, as sanções de aplicação da pena de 
advertência cumulada com a penalidade multa que corresponde a 10% 
(dez por cento) incidente sobre o valor do contrato, com consequente re-
gistro no Sicaf;
ii – da decisão, caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, conforme estabelecido no art. 105, inciso i, alínea “f” da lei federal 
nº 8.666/93, contando-se o prazo legal a partir da data desta publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 655414

Nota tÉcNica Nº 07/2021-deaF*

assunto: Fluxo de atendimento de insulinas análogas na sesPa data: 10/05/2021

considerando que a SESPa realiza atendimento de insulinas análogas por 
demandas individuais de pacientes, em cumprimento a decisões judiciais 
vigentes, incluindo insulinas análogas de ação rápida, ação prolongada e 
de ação mista.
considerando que, conforme Protocolo clínico e diretrizes Terapêuticas de 
diabetes Mellitus Tipo 1, a SESPa realiza atendimento de insulinas análo-
gas de ação rápida através do componente Especializado da assistência 
farmacêutica.
considerando que também já foi incorporado ao SUS o atendimento de 
insulina análoga de ação prolongada, em fase de pactuação tripartite.
considerando que os relatórios de Nº 245, 434 e 440 da coMiSSÃo Na-
cioNal dE iNcorPoraÇÃo dE TEcNoloGiaS No SUS - coNiTEc, em 
suas conclusões, não recomendam nenhuma insulina análoga específica, 
não havendo consenso sobre qual seria mais eficaz e segura.
considerando a contínua necessidade de aperfeiçoamento da aplicação de 
recursos, a busca pela efetividade das ações e serviços de saúde, com 
vistas ao aprimoramento das políticas de saúde e a garantia da susten-
tabilidade do SUS, e ainda com o objetivo de proporcionar equilíbrio no 
consumo dos medicamentos, bem como o uso racional dos mesmos.
Visando organizar o atendimento no sistema de saúde estadual, esta nota 
técnica vem estabelecer os fluxos de atendimento para insulinas análogas 
no âmbito da SESPa, conforme anexos a seguir:
anexo i: Fluxograma de atendimento a insulinas análogas.
anexo ii: Planilha modelo de pedido mensal de insulinas análogas.
anexo iii: relação de documentos para solicitação de insulina análoga.
anexo iV: Locais de solicitação e atendimento de insulina análoga.
João Henrique Vogado abrahão
diretor do departamento Estadual de assistência farmacêutica
Secretaria de Estado de Saúde do Pará
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anexo i: Fluxograma de atendimento a insulinas análogas.

 

 

Devolução ao solicitante para adequação 

Legenda: 
● APAC - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO 
● CRS - CENTRO REGIONAL DE SAÚDE 
● DEAF - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
● IAAR - INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 
● IAAP - INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA 
● IAAM - INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO MISTA 
● UDME - UNIDADE DISPENSADORA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 

Análise técnica da solicitação 

Encaminha para atendimento em 
UDME, via APAC 

Solicitação de IAAR - DM tipo 1 (caso sejam 
incorporados novos análogos no SUS, a 

mesma regra irá se aplicar)  

Solicitação de demais indicações de 
Insulina Análoga 

Atendimento no sistema de gestão de estoque por 
mecanismo de ação, e envio ao solicitante, conforme 

disponibilidade de estoque. 

Anexo I: Fluxograma de atendimento a insulinas análogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer desfavorável 

CRS/FARMÁCIA DE DEMANDAS 
Recebimento da Demanda 

O parecer será emitido por mecanismo de ação para IAAR e 
IAAP. Somente laudos médicos comprovando 

excepcionalidade justificarão atendimento por análogos 
específicos de insulina. 

Parecer favorável 

Consolidação para envio de pedido mensal ao DEAF ao e-
mail atendimentos.deaf@gmail.com, conforme cronograma 

vigente, e modelo de planilha do Anexo II desta NT. 

anexo ii: Planilha modelo de pedido mensal de insulinas análogas.

Pedidos de aNÁLoGos de iNsULiNa ref: MÊs/aNo

Nº NoMe do PacieNte

PacieNte UsUÁ-
rio de BoMBa de 

iNsULiNa? (siM/
NÃo)

MedicaMeNtos soLicitados

ação Ultra-rápida ação Prolongada ação Mista

LisPro GLULisiNa asParte GLarGiNa deGLUdeca deteMir LisPro MiX asParte MiX 
30

caNeta 03ML caNeta 03ML caNeta 03ML caNeta 03ML caNeta 03ML caNeta 03ML
MiX 25 MiX 50

caNeta 03ML
caNeta 03ML caNeta 03ML

1

2

3

4

5

6

XX

totaL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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anexo iii: relação de documentos para solicitação de insulina análoga.
docUMeNtos NecessÁrios Para Pedido de MedicaMeNtos JUN-
to À sesPa, de acordo coM iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 01/2017
1 – trataMeNto:
- receita Médica (oriGiNal) atualizada, com nome dcB do medicamento (princípio ativo);
- laudo Médico;
- relatório Médico, anexo da Normativa iN 01/2017.
2 - Pessoais (cÓPias):
- documento de identidade;
- comprovante de residência;
- cartão SUS.
anexo iV: Locais de solicitação e atendimento de insulina análoga.
reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM
SESPa (1ª requisição – Benevides, Santa Bárbara, municípios dos centros 
regionais de Saúde - crS 6, 7 e 13):
Endereço: Tv. lomas Valentinas, 2190 - Marco, Belém – Pa. Telefone: 91 4006 4200.

Ures doca (atendimento, renovação de solicitação - rMB):
Endereço: av. Visconde de Souza franco, s/n. Telefone: 91 3204-3713.
Municípios dos crS 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12: atendimento via crS.
Belém, ananindeua, Marituba, Parauapebas e Tucuruí atendem diretamen-
te seus munícipes.
Maiores informações diretamente com as respectivas Secretarias Munici-
pais de Saúde.
*republicada por ter saído com incorreções no doe nº 34.582 de 
13/05/2021.

Protocolo: 655863

Portaria Nº 094, de 12 de Maio 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 considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o 
disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE: 
i – designar como Pregoeiro o servidor diMiTrY cHaVES NEGrÃo, ma-
trícula nº 5893317-4, para realização dos procedimentos licitatórios pelo 
prazo de 01 (um) ano. 
ii – designar os servidores: carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira, Jo-
VEliNa Maria SoUSa MaToS e aNGEla SaNdra SoUZa caNTo, para 
comporem a comissão de apoio aos procedimentos de pregão conforme as 
necessidades e indicação do pregoeiro.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 655862

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0080 de 12 de Maio de 2021
coNcEdEr a servidora cYNTHia MaNUEla loUriNHo dE MaToS, matrí-
cula nº 57190516-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUÍMico, 
lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perí-
odo de 14 de junho de 2021 a 13 de julho de 2021, referente ao triênio de 
16/10/2013 a 15/10/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655541
Portaria Nº 0081 de 12 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor JoÃo SaNToS da SilVa, matrícula nº 105953-1, 
ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotado no laboratório 
central, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 01 de julho 
de 2021 a 29 de agosto de 2021, referente ao triênio de 04/02/2016 a 
03/02/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655544
Portaria Nº 0082 de 12 de Maio de 2021
dETErMiNar a servidora GlEicE doS SaNToS caBral, matrícula nº 
57191319-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico, lotada no laboratório 
central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05 de julho de 
2021 a 03 de agosto de 2021, total de 30 (Trinta) dias, referente ao triênio 
de 16/10/2016 a 15/10/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655547

Portaria Nº 0083 de 12 de Maio de 2021
dETErMiNar a servidora dENiSE NUNES do NaSciMENTo rEiS, matrícu-
la nº 57190720-1, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNi-
ca, lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 05 de julho de 2021 a 03 de agosto de 2021, total de 30 (Trinta) 
dias, referente ao triênio de 16/10/2016 a 15/10/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655551
Portaria Nº 0084 de 12 de Maio de 2021
dETErMiNar a servidora ElidiaNE NUNES PiNTo frEiTaS, matrícula nº 
54193422-1, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, lo-
tada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 12 de julho de 2021 a 10 de agosto de 2021, total de 30 (Trinta) dias, 
referente ao triênio de 29/09/2011 a 28/09/2014.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655553

diÁria
.

Portaria Nº 0085 de 13/05/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: acoMPaNHar ProcESSo dE iMPlaNTaÇÃo do SErViÇo dE 
diáliSE No HoSPiTal rEGioNal dE BrEVES.
Período da viagem: 10 a 12/05/2021.
Quantidade: 2 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Breves- Pa.
Servidor: Heliomar Borralho Miranda / Mat. 962740-2/ farm. Bioquímico.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 655463

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 301 de 20 de aBriL de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria VirGiNia coSTa da SilVa, matrícula 119210-1 
cargo de aGENTE dE SaUdE regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE diPE 02 (dois) meses de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 01.11.03 a 31.10.06.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.06.21 a 30.07.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655556
Portaria Nº. 300 de 13 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) EdilEUSa alcaNTara GoMES matrícula 5884101-2 
cargo de ENfErMEira regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) ccdQ-1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 07.08.14 a06.08.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.07.21 a 03.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655528
Portaria Nº. 303 de 13 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) ZilaNGEla criSTiNa GUiMaraES GoNÇalVES matrí-
cula 54190584-1 cargo de aSSiSTENTE Social regime jurídico de Estatu-
tário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS aMaZoNia 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.14 a 12.06.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.07.21 a 03.08.14 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655608




