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r E S o l V E: revogar os efeitos da PorTaria Nº 116 de 03/06/2022, 
publicada no doE Nº 34.996 de 06/06/2022, que designou os servidores, 
rENaTa TEiXEira dE carValHo SilVa, Matrícula Nº 3328473/3, E 
MUrilo GoNÇalVES MACHADO, Matrícula Nº 57197857/1,  para fiscalizar 
o referido contrato. designar, o servidor HoMEro aNTÔNio foNSEca 
doS SaNToS,  Matrícula Nº 55208579/1, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do contrato Nº 51/2022, bem como o atesto dos 
documentos de despesas, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado,para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 838890
Portaria Nº 221 de 09 aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 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 administrativos, 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 outubro de 2013, em seu art. 3º que dispõe sobre o valor 
global do contrato quando excede a r$ 100.000, obrigatoriamente terão 
como fiscal servidor efetivo, empregado permanente ou comissão por estes 
composta, mediante as cláusulas do Termo de contrato Nº 063/2022(rV 
iMola T. e loG. lTda), nos autos do Processo N° 2021/538253.
r E S o l V E: designar a comissão Especial de fiscalização do contrato 
nº 063/2022 com os seguintes servidores lotados na dEaf/SESPa: aN-
drÉ MENdoNÇa caNicEiro, Matrícula nº 57190386/1, farmacêutico e 
aNildo SoUSa, ag. administrativo, matrícula nº 54191839/1 e os ser-
vidores lotados na central Estadual de imunobiológicos/cEi/SESPa: la-
riSSE MariNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES, Enfermeira, Matrícula 
Nº 5898235/1, faBricio WaNZElEr do carMo, Enfermeiro, Matrícula 
Nº 55209275/1 e cEcilia SoUSa PaNToJa, farmacêutica, Matrícula Nº 
54188892/1, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 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 previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.
*republicado por haver incorreções na Publicação do doe de 10/08/2022.

Protocolo: 839520
Portaria N° 697 de 11 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/677472.
r E S o l V E:
cEdEr, ao HoSPiTal oPHir loYola, o servidor iVoNildo SEaBra lEdo, 
matrícula nº 57194317/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado no 
cENTro dE SaÚdE - PEdrEira, pelo período de 04 (quatro) anos, com 
ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 11.08.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839524
Portaria N° 0689 de 10 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/694645.
r E S o l V E:
cESSar, a contar de 01/07/2022, os efeitos da PorTaria Nº 0728 de 
24/08/2021, publicada no doE nº 34.681 de 26/08/2021, que autorizou o 
afastamento da servidora raQUEl TErUMi iTo, matrícula nº 5832160/2, 
para exercer aTiVidadE claSSiSTa Na aSSociaÇÃo doS PEriToS 
oficiaiS do Pará (aSPoP), exercendo o cargo de diretor Social cultural.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 10.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839660

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2021
Processo: 2022/533884
objeto: o presente instrumento tem por objeto a transformação de leitos 
clínicos adultos em 10 (dez) leitos clínicos Pediátricos e 10 (dez) leitos 
UTi Pediátricos, no Hospital regional Público dr. abelardo Santos, pelo 
prazo de até 60 (sessenta) dias, considerando a disponibilização de leitos 
na central Estadual de regulação.
Para a execução do objeto deste termo aditivo, a transformação em 10 lei-
tos Clínicos Pediátricos será sem impacto  financeiros. Entretanto, a trans-
formação em 10 leitos UTi Pediátrico será considerado o valor de diária do 
leito por r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 692 de 10 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/991642.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 08.08.2022, o contrato administrativo da servido-
ra iZaBEl diENNE MacEdo corrEa, matrícula nº 57174885/2, cargo de 
farMacÊUTico, lotada na diretória Técnica.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 10.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 694 de 10 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1016612.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 19.08.2022, o contrato administrativo da servi-
dora adriEllE PriScila SoUZa lira, matrícula nº 5955129/2, cargo de 
ENfErMEiro, lotada no departamento de auditoria em Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 10.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 695 de 11 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 04.08.2022, o contrato administrativo do servidor 
lUiS daVi PErEira, matrícula nº 5895432/4, cargo de MoToriSTa, lotado 
na divisão de Vigilância à Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 11.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839210
Portaria Nº 226 de 11 de aGosto de 2022.
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 nº 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 a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, 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 outubro 
de 2013 a cláusula oitava do contrato nº 009/2017(TicKET SolUÇÕES 
HdfGT S/a) e os autos do Processo n° 2022/1018203;
r E S o l V E: revogar a designação da ex servidora SUSaN BarroS doS 
SaNToS oliVEira, nomeada através da PorTaria Nº 14 de 17/01/2022, 
publicada no doE de 18/01/2022, devido a mesma não ter mais vínculo 
funcional com a SESPa.
designar em substituição o servidor fEliPE da SilVa rodriGUES 
MoNTEiro, agente administrativo, matrícula nº 5959755/3, para 
compor a comissão de fiscalização juntamente com JEfErSoN NErY 
MoNTEiro TorrES - matricula nº 5955735/1 - chefe de Transporte e 
ValMir coElHo TaVarES JÚNior - matricula nº 54190533/1 – agente de 
Mecânica, nomeados pela PorTaria Nº 14 de 17/01/2022, publicada no 
DOE de 18/01/2022 e assim acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
009/2017, 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 previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 839212
Portaria Nº 224 de 10 aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 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 execu-
ção de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso 
iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; os termos do decreto Estadual nº 
870, de 04 de outubro de 2013, mediante a cláusula oitava do contra-
to Nº 051/2022(construtora cruzeiro do Sul), nos autos do Processo N° 
2022/736550.

AS
Realce

AS
Realce
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Valor Total: o valor total deste termo aditivo e de r$ 1. 080.000,00 (um 
milhão e oitenta mil reais), cujo o repasse mensal será referenciado pela 
disponibilização de leitos UTi pediátricos no Sistema da central Estadual 
de regulação.
data de assinatura: 10/08/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0149/0101/0303/0349/0301;
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaUdE -iSMS
End.: rod. augusto Montenegro, s/n, KM 13 , icoaraci- Belém cEP:66.811-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 839187

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 013/sesPa/2022.
Processo: 2022/636293.
oBJETo: Pagamento de 04 (quatro) inscrições de servidores da SESPa no 
cUrSo EXEcUÇÃo orÇaMENTária, fiNaNcEira E coNTáBil dE forMa 
iNTEGrada Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica, que será realizado no período 
de 20 a 23 de setembro de 2022.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda
cNPJ: 36.003.671/0001-53
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, ii, c/c art. 13, Vi, da lei federal nº 8.666/93.
Valor: r$ 14.044,80 (quatorze mil e quarenta e quatro reais, e oitenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8887 / 8338.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
foNTE: 0103.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 013/2022.

Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 013/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839188
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 020/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/838714.
oBJETo: pagamento de 05 (cinco) inscrições de servidores da SESPa no 
cUrSo – E-Social Na adMiiSTraÇÃo PÚBlica EM coNforMidadE coM 
o MaNUal SiMPlificado S-10/2021 E aSPEcToS EM GfiP/SEfiP 8.4, 
que será realizado no período de 17 a 19 de agosto de 2022, no formato 
presencial em São Paulo/SP.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda.
cNPJ Nº: 36.003.671/0001-53.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 25, iNciSo ii.
Valor: r$ 12.707,00 (doze mil setecentos e sete reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8887 / 8338.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
foNTE: 0103.
Belém (Pá), 10 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 020/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 020/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 10 de agosto de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 839171

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 08/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 09/08/2022
ViGÊNcia: 30/08/2022 a 25/02/2023
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segun-
da do convênio n° 08/2021, bem como no decreto Estadual nº 733, de 
13/05/2013, e lei federal nº 8.666, de 21/06/93.
oBJETo: Prorrogação de vigência por 180 (cento e oitenta) dias.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Tucumã
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 839249

FÉrias
.

Portaria N° 983 de 11 de aGosto 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 2022/1016721;

rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 15.08.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora loUYSE carla SilVa cardoSo, 
identidade funcional nº 5948098/1, ocupante do cargo de cHEfE dE cEN-
Tro dE SaÚdE, lotada no departamento de desenvolvimento da rede 
assistencial, concedidas através da Portaria coletiva nº 833/04.07.2022, 
publicada no doE nº 35.052/20.07.2022.
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. 11.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 839344

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 981 de 11 de aGosto 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 2022/997208;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 04.08.2022, o 
período de gozo das férias do servidor BENEdiTo MarÇal GUiMarÃES, 
identidade funcional nº 5157838/1, ocupante do cargo de daTiloGrafo, 
lotado no Gabinete do Secretário, concedidas através da Portaria coletiva 
nº 833/04.07.2022, publicada no doE nº 35.052/20.07.2022.
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. 11.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 839328

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 986 de 11 de aGosto 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, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora lUiSa HElE-
Na dE aNdradE MaScarENHaS, identidade funcional 5958027/1, ocu-
pante do cargo de ENfErMEiro, lotada na diretoria Técnica, no período de 
01 de abril de 2022 a 30 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 04 de janeiro de 2021 a 03 de janeiro de 2022, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 269/15.03.2022, publicada no doE nº. 34.894 de 
16.03.2022.
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 11.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 839380

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria/GaB Nº 722, de 08 agosto 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, considerando a Manifes-
tação nº 1.329/2021 da consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública do Pará (coNJUr/SESPa) e o teor do Processo administrati-
vo nº 2021/700545, resolve:
 art. 1º adVErTir a empresa loTTUS coMÉrcio dE aliMENToS E BE-
BidaS, inscrita no cNPJ sob o nº 34.018.264/0001-94, pela inexecução 
contratual a ata de registro de Preço nº 002/2021.
 art. 2º aplica-se MUlTa dE r$ 2.762,76 (dois mil, setecentos e sessenta e dois 
reais e setenta e seis centavos) 10% (dEZ Por cENTo) sobre o valor total do 
objeto contratado, nos termos da cláusula segunda, § 3º da arP nº 002/2021.
 3º. as penalidades aplicadas devem ser registradas no Sistema de cadas-
tramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE. GaBiNETE do SEcrETário 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica- rÔMUlo rodoValHo GoMES- Secretá-
rio de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 839292
Portaria Nº 988 de 11 de aGosto 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 que dispõe o 
Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994, alterada 
pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a apresentação do 
registro civil de Nascimento 066852 01 55 2022 1 00300 113 031994668.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor aNToNio carloS Gaia aSSUNcao, id. funcio-
nal nº 5906430/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lotado no 
Hospital regional - Tucuruí, 20 (vinte) dias de licença à Paternidade, no 
período de 01 de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2022.

AS
Realce

AS
Realce
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