
24  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

do termo de Execução descentralizada, assim como laudo conclusivo, nos 
termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do Tribunal de contas do 
Estado do Pará – T.c.E;
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 774199

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do coNVÊNio N° 09/2022 - doe n° 
34.899, de 21/03/2022 – Protocolo n° 773726.
oNde se LÊ: TErMo adiTiVo a coNVÊNio
Leia-se: coNVÊNio

Protocolo: 774417

.

.

coNtrato
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada 
Nº 04/2022- Processo N° 2022.30249

ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa E SEcrE-
Taria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÙBlicaS.
do oBJETo : o presente instrumento tem por objeto o destaque orçamen-
tário da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa para a SEcrE-
Taria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS- 
SEdoP, objetivando contratação de Empresa para a construção do centro de 
referência em reabilitação áudio, Visual, física E intelectual BETTiNa fErro 
dE SoUZa em Belém – Pará, no valor de r$ 11.113.196,69 ( onze milhões, 
cento e treze mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).
do Valor:  o valor do presente TEd é de r$ 11.113.196,69 ( onze mi-
lhões, cento e treze mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e nove cen-
tavos), com destaque de forma parcelada de acordo com o plano de trabalho.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: 7582, Elemento de 
despesa: 449051  e fonte de recurso: 0103 / 0303 / 0130 / 0330 / 0101 
/ 0301 / 0133 / 6103.
 ViGÊNcia: 18 /03/22 a 17/03/23
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 774198

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 008/2016
Processo: 2015/398337, 2017/511981.
ParTES: SESPa E TErEZa criSTiNa BraNdÃo corrÊa coMo locadora,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº.008/2016, por mais 12 (doze) meses.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 008/2016, 
por mais 12 (doze meses), a contar de 29/03/2022 à 28/03/2023.
do Valor: o presente termo aditivo ao contrato nº 008/2016 corresponde 
ao valor mensal 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), perfazendo 
o valor anual de r$ 220.800,00 (duzentos e vinte mil e oitocentos reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 8338; Elemento 
de despesa: 339036 e fonte: 0103.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
008/2016, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/22.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 774064

FÉrias
.

Portaria N° 345 de 21 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
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 2022/307072;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 11.03.2022, o 
período de gozo das férias do servidor EdUardo aUGUSTo rodriGUES 
alVES, identidade funcional nº 5945353/2, ocupante do cargo de 
agente administrativo, lotado na diretoria administrativa e financeira, 
concedidas através da PorTaria Nº 201/11.02.2022, publicada no doE 
nº 34.864/14.02.2022.
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. 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 774628
errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Individual nº 333/17.03.2022, publicado no 
doe nº. 34.897 de 18/03/2022, referente à servidora Maria NElMa 
loUrEiro da SilVa, n°.75507-1, o PEriodo aQUiSiTiVo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo aQUiSiTiVo dE fÉriaS 09.12.2000 a 08.12.2001.

Leia-se: PEriodo aQUiSiTiVo dE fÉriaS 01.01.2000 a 31.12.2000.
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 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 774081
Portaria N° 341 de 21 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa 
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 arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
coNSidEraNdo o processo de nº 2021/1315624
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 23 (vinte e três) dias de férias regulamentares, a 
servidora lENE criSTiNa rodriGUES frEiTaS, matricula nº 5892415/1, 
lotado no departamento de Epidemiologia, no período de 15.08.2022 
a 06.09.2022, referente ao período aquisitivo de 08 de agosto de 
2020 a 07 de agosto de 2021, interrompidas através da PorTaria Nº 
1.501/22.11.2021, publicada no doE nº 34.773/23.11.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 774096
Portaria de N° 342 de 21 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
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 2022/300976.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 21.03.2022, o perí-
odo de gozo das férias da servidora MicHElE MoNTEiro SoUSa, id. fun-
cional nº 5857899/2 ocupante do cargo de Enfermeiro, lo tada na diretoria 
operacional, concedidas através da Portaria coletiva nº 140/ 09.02.2022, 
publicada no doE dE Nº 34.862 dE 10 dE fEVErEiro dE 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. 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 774103
Portaria N° 343 de 21 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
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 2022/308975;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 16.03.2022, o perí-
odo de gozo das férias da servidora daMariS ViEira BUSMaN, identidade 
funcional nº 57190512/1, ocupante do cargo de farmacêutico, lotada na 
divisão de Medicamentos Material Técnico, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 140/09.02.2022, publicada no doE nº 34.862/10.02.2022.
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. 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 774546

HoMoLoGaÇÃo do cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2022
Processo Nº 2021/656824
tiPo: tÉcNica e PreÇo
Considerando o resultado final do chamamento Público – Edital de 
Seleção nº 001/2022 que visa à seleção de entidades de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificadas no estado do Pará como 
oSS interessadas em celebrar coNTraTo dE GESTÃo para geren-
ciamento, operacionalização e execução de atividades e serviços de 
saúde a serem desenvolvidos no HoSPiTal oNcolÓGico iNfaNTil 
dr. ocTáVio loBo, publicado através do doE nº 34.835.
diante dos elementos que instruem o presente feito, acolho com razão 
para decidir na qualidade de autoridade superior competente o resultado 
final do certame, onde todas OSS foram julgadas inabilitadas e HOMOLO-
Go o resultado proferido.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 774742


