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vigência: 11/05/2022 a 10/05/2024
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8288; Elemento de despesa: 
335043; fontes: 0103/0303/0101/0301.
valor total: r$ 9.528.000,00 (nove milhões e quinhentos e vinte e oito mil 
reais), conforme previsão no plano de trabalho.
valor concedente: 9.528.000,00 (nove milhões e quinhentos e vinte e oito 
mil reais), conforme previsão no plano de trabalho.
valor contrapartida: contrapartida em bens e serviços economicamente 
mensuráveis, cuja forma de aferição, em conformidade com os valores de 
mercado, encontra-se descrita no plano de trabalho, parte integrante deste 
termo de fomento.
Beneficiário ente Público: Associação Lar São Francisco de Assis na Provi-
dência de deus
concedente: secretaria de Estado de saúde Pública- sEsPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes- secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 798057
editaL de seLeÇÃo Nº 004/2022 - Processo Nº 2021/656824
HoMoLoGaÇÃo do cHaMaMeNto PÚBLico Nº 004/2022
Processo Nº 2021/656824
tiPo: tÉcNica E PrEÇo
Considerando o resultado final do Chamamento Público – Edital de Sele-
ção nº 004/2022 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 gerenciamento, operacionalização 
e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no 
Hospital Oncológico Infantil Dr. Octávio Lobo, publicado através do DOE nº 
34.905, em 24.03.2022.
diante dos elementos que instruem o presente feito, acolho com razão para deci-
dir, na qualidade de autoridade superior competente, o resultado final do certame 
e HoMoloGo o resultado proferido em doE nº 34.963, de 09.05.2022, no qual 
o iNstitUto dirEtriZEs foi considerado como vencedor.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública.

Protocolo: 797887
Portaria Nº. 532 de 11 de Maio de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/151317.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licença 
sem vencimentos, a servidora silvia daNYEllY da silva dias, matrícula 
nº. 54195091/1, ocupante do cargo de agente de Portaria, lotada no 1º 
crs/Unidade de referência Especializada - Marcelo cândia, por um período 
de 02 (dois) anos, a contar de 16/05/2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 12.05.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde
Portaria Nº. 534 de 11 de Maio de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/375619.
rEsolvE:
caNcElar, a partir de 16.05.2022, de acordo com o artigo 93, § 1º da 
lei nº. 5810 de 24.01.1994, a licença sem vencimentos do servidor 
JoÃo BErNardo dE alMEida MoraEs, matrícula nº. 57194819/1, 
ocupante do cargo de agente administrativo, lotado na Unidade de 
referencia Especializada – reduto, concedida através da Portaria Nº. 
1.489/19.11.2021, publicada em doE nº 34.772/22.11.2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de Estado
de saúde Pública em: 12.05.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 548 de 12 de Maio 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/581699.
rEsolvE:
autorizar o afastamento da servidora KEssia silva lUiZ dE carva-
lHo, ocupante do cargo de técnico de Enfermagem, id. funcional nº 
57207906/1, lo tada na Unidade de referência Especializada - santarém, 
a contar de 25/04/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de sua irmã.
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 12/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 797836

Portaria Nº111, de 11 de Maio de 2022
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 com base n lei nº 8.666/93. 
rEsolvE: 
i – constituir comissão Examinadora para proceder a concorrência nº 
01/sEsPa/2022, visando a contratação de empresa de engenharia e/ou 
arquitetura especializada na prestação de serviços técnicos profissionais 
para Elaboração de Projeto Executivo e Execução da obra de reforma e 
ampliação do Hospital Municipal de são caetano de odivelas, conforme 
designação dos servidores abaixo relacionados.
PrEsidENtE: 
caMilla MoUra UliaNa, cHEfE dE UNidadE Mista, MatrÍcUla: 5955791-1.
MEMBros:
GUstavo fErrEira loBato, ENGENHEiro civil, MatrÍcUla: 5955747-1; 
carlos aUGUsto caMPos fErrEira, datolÓGrafo / PrEGoEiro, 
MatrÍcUla: 54190007-1;
MiltoN caMPEllo NEto, cHEfE dE UNidadE Mista / ENGENHEiro 
dE coNtrolE E aUtoMaÇÃo, MatrÍcUla: 5424018-2; 
Edir do socorro aMaral JÚNior, ENGENHEiro civil, MatricU-
la: 5957970-1;
JaNaiNa viEira, assEssora, MatrÍcUla: 57218570-2;
ii – Um dos membros responderá pelo presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem do item i; 
iii – as atribuições da comissão Examinadora serão: 
coordenar e julgar o procedimento; 
Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente; 
adotar outras providências previstas em lei necessárias ao perfeito anda-
mento do procedimento. 
iv – os membros da comissão Mista responderão solidariamente por todos 
os atos praticados pela comissão, salvo se, posição individual divergente 
tiver fundamento e for registrada em ata lavrada na reunião em que tiver 
sido tomada a decisão;
V – O mandato da Comissão aqui instituída se extingue com a finalização 
dos trabalhos; 
vi – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 798149

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
Sistema Único de Saúde
Secretaria de Estado de Saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 023/2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de Especialização téc-
nica de Nível Médio em oncologia – supervisão de Estágio, turma ii, em 
Belém, no período de 02 à 05/05/2022 – 16h, 09 à 12/08/2022 – 16h e 16 
à 19/05/2022 – 16h, totalizando 48 horas-aula.
valor total: r$2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais)
data da assinatura: 29/04/2022
vigência: 29/04 à 28/05/2022
orçamento:  NE nº 00103/2022
Programa de trabalho  Natureza da despesa  fonte do recurso  origem 
do recurso
10128150789240000 3390-36 0349002772  federal
contratado: Betiana Patricia Brito Moreira Magno - cPf. Nº 618.516.042-00
Endereço: tv. WE 72, Nº 191 - conjunto cidade Nova vii – Bairro: coquei-
ro – ananindeua – Pa - cEP: 67140-520
ordenador: EliZEtH do socorro da silva BraGa -  diretora da Escola 
técnica do sUs – EtsUs/Pa

Protocolo: 797735

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

Nº do coNtrato: 14/LaceN/2022
Processo:  1322916/2021
ModalidadE dE licitaÇao: iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo nº 03/lacEN/2022
coNtratada: idEXX Brasil laBoratÓrios ltda.
cNPJ: 00.377.455/0001-20
oBJEto: aquisição de: seladora eletrônica para cartelas, para análises mi-
crobiológicas de amostras de água, com a finalidade de atender as neces-
sidades do Laboratório Central do Estado do Pará
viGÊNcia: 12 meses, contados apartir da sua data de assinatura.
valor: r$ 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais)
data da assinatura:05/05/2022
ordENador rEsPoNsávEl: alBErto siMÕEs JorGE JUNior

Protocolo: 798053


