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Portaria N° 354 de 24 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
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 rela-
cionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
57221428/2 SaraH KEZia MElo GalVÃo 09.09.2017 a 08.09.2018 15.07.2022 a 13.08.2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2022/242047
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 24.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 776512
Portaria coLetiVa N.º 353 de 24 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
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, férias regulamentares aos servidores desta SESPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de aBril/2022.

MatricULa serVidores eXercicio Periodo de GoZo
54189906-1 JaNicE faBiaNa Maia da SilVa 2021/2022 20.04.2022 a 19.05.2022
54190404-1 WENdEll aZEVEdo dE MEdEiroS 2021/2022 04.04.2022 a 03.05.2022

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 24.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 776398

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de seLeÇÃo Nº 002/2022, de 08 de FeVereiro de 2022
resULtado do cHaMaMeNto PÚBLico

Processo Nº 2021/1141551
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcESSar E JUlGar 
cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo Social EM 
SaÚdE, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, torna 
público o rESUlTado das análises dos recursos apresentados pelas oSS 
interessadas em celebrar coNTraTo dE GESTÃo para o gerenciamento, 
operacionalização e execução de atividades e serviços de saúde a serem 
desenvolvidos no Hospital regional Público dos caetés dr. Jorge Netto da 
costa, Policlínica francisco de freitas filho e no Núcleo de atenção ao 
Transtorno do Espectro autista (HrPc e anexos). os recursos foram julga-
dos da seguinte forma:
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) – CO-
NHEcido E iMProVido
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (PRÓ-SAÚDE) - 
coNHEcido E iMProVido
Posto isto, concede-se prazo de 02 (dois) dias para apresentação de re-
curso hierárquico.
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
PrESidENTE da coMiSSÃo dE cHaMaMENTo PÚBlico

Protocolo: 776230

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 44 de 22 de MarÇo de 2022
dETErMiNar a servidora GraciETE Maria SoarES coSTa, matrícula nº 
106231-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotada no 
laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 23 de 
maio de 2022 a 21 de junho de 2022, referente ao Triênio de 01/10/2012 
a 30/09/2015.
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 776174
Portaria Nº 43 de 22 de MarÇo de 2022

dETErMiNar a servidora daNiEllE oliVEira daMaScENo, matrícula nº 
57174833-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUiMico, lotada 
no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02 
de maio de 2022 a 31 de maio de 2022, referente ao Triênio de 14.08.2015 
a 13.08.2018.
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 776172

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 01/2022
reconheço a contratação direta por meio de inexigibilidade de licitação, 
considerando a orientação do Parecer MaNifESTaÇÃo Nº: 217/2022 dos 
autos do processo PaE Nº: 49844/2022, fundamentado na lei 8.666/93, 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, cujo objeto é: aquisição de: Teste para 
extração e purificação de DNA e RNA, 96 testes compatível com o sistema 
de extração automatizado Extracta 96 (fabricante: loccus) para a realiza-
ção de diagnóstico molecular de coVid-19 por meio de técnica de rT-Pcr 
em tempo real, com a finalidade de atender as necessidades do Laboratório 
central do Estado do Pará, através da Empresa: BS diaGNoSTica coMEr-
cial dE ProdUToS Para laBoraTorio lTda – CNPJ: 34.010.427/0001-
92, no valor de r$ 6.117.696,00 ( Seis Milhões , cento e dezessete Mil e 
Seiscentos e Noventa e Seis reais), com fundamento no art. 25, inciso i 
da lei federal nº 8.666/93.
ProGraMa dE TraBalHo: 10.302.1507-8288/ 10.305.1507-8302
foNTE dE rEcUrSo: 0103000000/ 0132000000/ 0149001435/ 
0149001878
NaTUrEa dE dESPESa: 339030
PlaNo iNTErNo; 1040008288c/ 1040008302c
Valor: r$ 6.117.696,00
Belém (Pa), 23 de março de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor Geral do lacEN/Pa

Protocolo: 776261

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ato de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o diretor Geral do lacEN, Sr. alBErTo SiMÕES JorGE JUNior, brasileiro, 
casado, farmacêutico, cPf nº 630.584.212-49 e rG nº 3233137 raTifi-
ca o ato da comissão permanente de licitação do lacEN- laBoraTÓrio 
cENTral do ESTado do Pará, do ato declaratório de iNEXiGiBilidadE 
dE liciTaÇÃo 01/2022, cujo objeto é: aquisição de Teste para extração e 
purificação de DNA e RNA, 96 testes compatível com o sistema de extração 
automatizado Extracta 96 (fabricante: loccus) para a realização de diag-
nóstico molecular de coVid-19 por meio de técnica de rT-Pcr em tempo 
real, com a finalidade de atender as necessidades do Laboratório Central 
do Estado do Pará, através da Empresa: BS diaGNoSTica coMErcial dE 
ProdUToS Para laBoraTorio lTda – CNPJ: 34.010.427/0001-92, no 
valor de r$ 6.117.696,00 ( Seis Milhões , cento e dezessete Mil e Seiscen-
tos e Noventa e Seis reais), com fundamento no art. 25, inciso i da lei 
federal nº 8.666/93.
Belém (Pa), 23 de março de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor Geral do lacEN/Pa

Protocolo: 776262

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 178 de 24 de MarÇo de 2022
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, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria da coNcEiÇÃo ValE fEi-
ToSa matrícula 119571-1, odoNToloGo com lotação no (a) cS Pro-
VidÊNciaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
01.06.2017 a 04.01.22.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.04.2022 a 30.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 24.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 776289
Portaria Nº. 173 de 16 de MarÇo de 2022

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, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JoSiaNY da coSTa Garcia al-
BiM matrícula 5595339-2, aSSiSTENTE Social com lotação no (a) UrES 
PrESidENTE VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 24.05.2015 a 23.05.2018.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.04.2022 a 30.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 776315


