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Portaria Nº 122 de 27 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a PorTaria Nº 853 de 03 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.693 de 04 de setembro de 2018, sob o 
protocolo nº 357525, que constituiu a comissão de avaliação do contrato 
assistencial nº 04/2018;
considerando a PorTaria Nº 869 de 22 de novembro de 2019 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.068 de 20 de dezembro de 2019, sob 
protocolo nº 510108, que substituiu membro da comissão representantes 
da SESPa/11º centro regional de Saúde;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/561053, por meio do Memorando nº 074/2021/doca/11ºcrS/SES-
Pa de 25 de maio de 2021 que solicita a substituição de membro da comis-
são representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir Maria rosália Brito cardoso por Jeane de Morais doura-
do como membro titular da comissão representante da SESPa/11º centro 
regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 04/2018 celebrado com a clínica Monte 
Sinai ficará composta pelos membros abaixo:
representantes da clínica Monte Sinai:
Mara cristina de Souza fernandes – Enfermeira – Titular;
fábia Michelle aquino araújo – Técnica em Enfermagem – Titular, e;
Ângela aparecida Borges de Souza Silva – Técnica em Enfermagem – Suplente.
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/11º centro regional de Saúde:
Eleny rodrigues Guimarães – Matrícula nº 5113130/1 – Titular;
Jeane de Morais dourado – Matrícula nº 5897742/1 – Titular, e;
roézer Bandeira lobo – Matrícula nº 0720321/2 – Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 27 
dE Maio dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 661154

.
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 123 de 27 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outu-
bro de 2013, a cláusula Terceira dos contratos nº 040, 041, 042, 043 e 
044/2021 e os autos do Processo n° 2019/206014;
r E S o l V E:
i – designar o servidor carloS alBErTo da SilVa coSTa, matrícula nº 
54194245-1, para acompanhar, controlar e fiscalizar os contratos acima, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a 
fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no 
âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previs-
tos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa, 27 dE Maio dE 2021.

Protocolo: 661239

coNtrato
.

contrato nº 041/2021 – 
Pregão eletrônico nº 043/sesPa/2020-Proc. Nº 2019/206014.
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de medicamentos para 
suprir as necessidades do Hospital regional de cametá, por um período de 
12 (doze) meses, para atendimento de pacientes, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
data da assinatura: 26/05/2021
Vigência: 26/05/2021 a 25/05/2022
Valor Global: r$ 551.248,00
dotação orçamentária: 908288. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103/0132.
contratada: farMacE - iNdÚSTria QUÍMico-farMacÊUTica cEarENSE lTda
Endereço: rua dr. antônio lirio callou, S/N, KM 02, Bairro Sítio Barreiras, 
cEP 63.180-000, Barbalha/cE.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS-Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 660970
contrato nº 042/2021 – 
Pregão eletrônico nº 043/sesPa/2020-Proc. Nº 2019/206014.
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de medicamentos para 
suprir as necessidades do Hospital regional de cametá, por um período de 
12 (doze) meses, para atendimento de pacientes, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
data da assinatura: 26/05/2021

Vigência: 26/05/2021 a 25/05/2022
Valor Global: r$ 43.232,30
dotação orçamentária: 908288. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103/0132.
contratada: M M loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
Endereço: rodovia augusto Montenegro, 1331, Bairro: agulha, cEP:66813-
190, Belém/Pa.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS-Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 660971

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/sesPa/2020
Processo N°: 2021/439796
objeto: o presente instrumento tem por objeto a adesão da ci nº 
02/2021-GTcaGHMr e das Notas Técnicas nº 02/2021-ddaSS/SESPa e 
03/2021-ddaSS/SESPa (no que couber), publicadas mediante PorTaria 
Nº 416–SESPa de 18.03.2021, no doE nº 34.524 em 18/03/2021, ao 
contrato de Gestão nº 011/SESPa/2020, determinando a contratação de 
54 leitos clínicos covid-19 e 75 leitos de UTi covid-19, no HoSPiTal 
rEGioNal dE iTaiTUBa.
data da assinatura: 26/05/2021
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias
Valor: mantém-se o valor mensal de custeio, qual seja de r$ 10.973.487,81 
(dez milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e 
sete reais e oitenta e um centavos), não sendo necessária a inclusão de 
valores além dos já previstos ao contrato de Gestão vigente;
orçamento: atividade: 7684; Elemento de despesa: 335043; fonte: 0103 
/ 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301.
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaÚdE.
Endereço: rua casa do ator, nº 1117, conjunto 163, 16º andar, Vila olím-
pia, 04.546- 004, no Município São Paulo - SP.
cNPJ: 18.963.002/0001- 41
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 660944

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sistema Único de saúde

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

errata de Portaria de PUBLicaÇÃo de diÁria Nº 01/2021, 
cÓdiGo Nº 660636, eM 27/05/2021.
onde se lê: 55589447-2 / ElidiaNE dE carValHo riBEiro
Leia-se: 55589447-2 / ElidiaNE dE carValHo riBEiro / 788.298.102-82
onde se lê: 5916383-2 / iUZENir do Socorro fariaS PaiVa / 5916383-2
Leia-se: 5916383-2 / iUZENir do Socorro fariaS PaiVa / 894.269.242-72
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
dirETora da EScola TÉcNica do SUS-ETSUS/Pa

Protocolo: 661120

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 335 de 27 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.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) BENEdiTa daS GraÇaS GoMES aSSaYaG matrícula 
5122279-2 cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE MarcElo caNdia 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao 29.09.14 a 28.09.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 27.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 661135
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