






 diário oficial Nº 34.709  63 Sexta-feira, 24 DE SETEMBRO DE 2021

r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 01.09.2021, o contrato administrativo do servidor 
MarcoS da crUZ doS PraZErES, matrícula nº 5959984/1, cargo de MÉ-
dico, lotado cENTro dE SaÚdE – SÃo caETaNo dE odiVElaS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
17.09.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -
Portaria coLetiVa N° 807 de seteMBro de 2021.
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 processos eletrônicos administrativos nº 
2021/921744.
r E S o l V E:
rESciNdir, os contratos administrativos dos servidores lotados no 10º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE dE alTaMira, listados abaixo.

Matricula Nome cargo À coNTar

57207089/2 daNiEllE carNEiro GoNÇalVES aGENTE adMiNiSTraTiVo 05/09/2021

5924207/2 GillENE rocHa doS SaNToS aSSiSTENTE Social 06/09/2021

5959070/1
Maria do Socorro MadEiro dE 

oliVEira aGENTE adMiNiSTraTiVo 05/09/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
22.09.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 708711

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/sesPa/2020
Processo N°: 2021/994178
objeto: o presente instrumento tem por objeto a extinção parcial de leitos 
coVid-19 previstos no 1º Termo aditivo e a manutenção de 10 leitos UTi-
coVid e 10 leitos clínicos-coVid restantes, conforme disponibilização de 
leitos na central Estadual de regulação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
no Hospital regional Público do Tapajós a funcionar com até:
• 10 Leitos UTI-COVID
• 10 Leitos Clínicos-COVID
Valor: r$ r$ 1.659.996,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil, 
novecentos e noventa e seis reais)
data da assinatura: 23/09/2021
orçamento: dotação orçamentária: 8877; 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: rômulo rodovalho Gomes– Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 708349

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 084/sesPa/2021.
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos.
daTa da aBErTUra: 06/10/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
dotação orçamentária: 8874
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0103 / 0149 / 0349 / 0101 / 0301
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 22 de setembro 2021.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro/cPl/SESPa

Protocolo: 708416
aViso de sUsPeNsÃo da aBertUra do PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 053/sesPa/2021.
o Pregoeiro/SESPa comunica aos interessados no PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP Nº 053/SESPa/2021, cujo objeto a aquisição de medicamentos de 
saúde mental através de SrP, para atender aos pacientes da Superinten-
dência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSiPE), conforme 
especificações e quantidades descritas no Anexo I deste documento, que 

foi suspensa a abertura marcada para o dia 30/09/2021 às 09h00min no 
site: Portal de compras do Governo federal – UaSG: 925856, pelo motivo 
de readequação do edital e correção do cadastro do pregão no sistema 
comprasnet. outrossim, informaremos que posteriormente será divulgada 
nova data de abertura do referido certame com numeração cronológica 
para o exercício de 2021.
Belém (Pa), 24 de setembro de 2021.
diMiTrY cHaVES NEGrÃo
PrEGoEiro/cPl/SESPa

Protocolo: 708632

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 1.181 de 23 de seteMBro de 2021
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 processo de nº 2021/1002836
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor HENrY Mar-
QUES dE SENa id. funcional nº 5955784-1, ocupante do cargo de chefe 
de Unidade Mista, lotado no Gabinete do Secretário no período de 09 de 
Setembro de 2021 a 08 de outubro de 2021, referente ao período aqui-
sitivo de 03 de Julho de 2020 a 02 de Julho de 2021, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 975 de 05.08.2021, publicado no doE nº. 34.661 
dE 06.08.2021
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 23.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 708694
Portaria Nº. 1.182 de 23 de seteMBro de 2021
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 processo de nº 2021/1059179
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora Maria Jo-
ViNa oliVEira da SilVa id. funcional nº 5619807-1, ocupante do cargo 
Psicólogo, lotada no 1º crS no período de 01 de Junho de 2021 a 30 de 
Junho de 2021, referente ao período aquisitivo de 20 de abril de 2020 a 
19 de abril de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 468 de 
06.05.2021, publicado no doE nº. 34.576 dE 07.05.2021
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 23.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 708822

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo Nº. 01/2021-deaUds/sesPa
a diretora do departamento de auditoria em Saúde, da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública do Pará – dEaUdS/SESPa, convoca a Srª. 
dYENE criSTiNa JardiM corrEa, Secretária Municipal de Saúde de 
Santa Bárbara do Pará, que se encontra em local incerto e não sabido, 
para atender NoTificaÇÃo para a retirada do relatório Preliminar de 
auditoria nº 127 (Endereço: Travessa lomas Valentinas, nº. 2190 - 2º 
andar, Bairro Marco, cEP: 66.093-677 – Belém/Pará. No  horário de 09 às 12h 
e 14 às 17h), instaurada por meio da PorTaria Nº 02/2021 - dEaUdS/SESPa, 
de 10/05/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 34.580, datado de 
11/05/2021, referente à auditoria em Saúde nos Programas da atenção Básica.
Esclarecemos que o não atendimento a presente Notificação no prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste, será objeto de 
continuação da competente auditoria, em cumprimento ao disposto ao artigo 
5º, inciso lV, da constituição federal de 1988; Parágrafo Único do art. 1° da 
Portaria dEaUdS/SESPa N°. 001 de 09 de setembro de 2005 e ainda ao dis-
posto no art. 3º, § 1º do decreto Estadual nº. 1.522 de 25 de junho de 1996.
cumpre informar que quaisquer dúvidas, contatar com a direção do dEaUdS/
SESPa, através do E-mail: auditoria.sespa@gmail.com - fone: (91) 4009-7410.
Belém, 23 de setembro de 2021.
Sabrina Torres lopes
diretora da dEaUdS/SESPa

Protocolo: 708722

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação - cPl, designada pela PorTaria Nº 239, 
de 19/08/2021, publicada no d.o.E. nº 34.679, de 24/08/2021, NoTifica 
a empresa d-HoSP – distribuidora Hospitalar importação e Exportação 
ltda., cNPJ nº 08.076.127/0008-72, quanto a aplicação das penalidades 
de multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor das Notas de 
Empenho com base no art. 87, inciso ii, da lei federal nº 8.666/1993, e 
com referência ao subitem 8.2.2 –c do Termo de referência, Suspensão 
temporária para participação em licitação e impedimento de contratar com 
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, com fundamento 
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