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.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 95 de 09 de Maio 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 pu-
blicado 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 e a cláusula Nona do contrato nº 024/2022 nos autos 
do Processo n° 2022/508258.
r E S o l V E: designar os servidores cláUdio JoSÉ GoMES corrÊa, 
matrícula nº 57174829/1, Cargo: motorista, como fiscal/titular e ELZA 
MiNEllE MorEira riBEiro, matrícula nº 5955927/1, coordenadora do 
SVO/SESPA, como fiscal/Suplente, para acompanhar, controlar e fiscalizar 
o contrato 024/2022, 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: 795948

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

39º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 023/sesPa/2014  
Processo: 2022/262443
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando em 08 de 
Maio de 2022 e finalizando em 03 de Novembro de 2022 sendo assegurado 
o repasse financeiro em seis parcelas mensais de até R$ 11.550.899,11 
(onze milhões quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e onze centavos).
Valor: Mantem-se o valor mensal de custeio r$ 11.550.899,11
data da assinatura: 06/05/2022
Vigência: 08/05/2022 a 03/11/2022
orçamento: dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa:335043; 
fonte: 0103/0303/0301/0101/0149/0149/0349
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro diamantina,
cEP 68.025-000 – Santarém -Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 795962
2 terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 037/2021 - 
ProcESSo Nº 2020.16486.
ParTES: SESPa E o iNSTiTUTo dE PaToloGia cirÚrGica E MolEcUlar 
dE SErViÇoS lTda.
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência do contrato nº 37.21.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 37.21, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 10/05/22 a 09/05/23.
do Valor: o valor atual estimado do contrato continuará em 3.811.200,00. 
( três milhões, oitocentos e onze mil e duzentos reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: atividade: 908302, Natureza: 339039 e 
fonte: 0149/0349;
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 37.21;
daTa da aSSiNaTUra: 09/05/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 795691

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 25/2022
Processo: 2021/1434488
objeto: “conclusão da construção de Unidades Básicas de Saúde (Unidade 
de Saúde da família-amarino almeida, Unidade de Saúde da família- rua 
Nova e Unidade de Saúde da família- Manoel duarte da costa) no Mu-
nicípio de Muaná/Pa”.
data de assinatura: 06/05/2022
Vigência: 06/05/2022 à 05/05/2023
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 8289; Elemento de despe-
sa: 444042; fonte: 0103 / 0303 / 0101 / 0301.
Valor Total: r$ 1.400.870,91
Valor concedente: r$ 1.000.000,00
Valor contrapartida: r$ 400.870,91
convenente: Prefeitura Municipal de Muaná
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – 
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 795553

convênio n° 26/2022
Processo: 2021/1426055
objeto: “construção de Hospital Municipal de São domingos do araguaia”.
data de assinatura: 06/05/2022
Vigência: 06/05/2022 à 05/05/2024
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 7582; Elemento de despe-
sa: 444042; fonte: 0103 / 0303 / 0101 / 0301.
Valor Total: r$ 12.493.476,21
Valor concedente: r$ 11.993.737,16
Valor contrapartida: r$ 499.739,05
convenente: Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – 
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 795555

diÁria
.

Portaria N° 801 de 14 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias Valor: r$ 474,76
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: ViGia, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 05/04/2022 a 06/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir aS TÉcNicaS, Maria da GlÓria fErrEira E Val-
diNÉa coElHo dE alMEida, QUE rEaliZarÃo o SErViÇo dE SUPEr-
ViSÃo E MoNiToraMENTo do ProGraMa SaÚdE do idoSo E TrEiNa-
MENTo aoS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE SoBrE a cadErNETa da PESSoa 
idoSa, ao MUNicÍPio SÃo caETaNo dE odiVElaS - 2º crS, rEGiÃo dE 
iNTEGraÇÃo GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: 
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 802 de 14 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iPiXUNa
PErÍodo: dE 28/03/2022 a 30/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958049 / BrENa MENdES dE SoUSa / 021.102.812-60
57193619 / ElaiNE cordEiro fÉliX / 626.539.892-04
5594791 / EliZaBETE GoUVEa alfaia / 300.162.232-68
5958684 / TaTHiaNa PEdriNa coUTiNHo ValoiS / 620.143.312-00
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para fiScaliZaÇÃo doS iNdica-
dorES daS METaS fiXaS E VariáVEiS No HoSPiTal GEral dE iPiXUNa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 803 de 14 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SÃo caETaNo dE odiVElaS, 
dESTiNo: SaNTo aNTÔNio do TaUá
PErÍodo: dE 07/04/2022 a 08/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55213434 / Maria da GlÓria fErrEira / 121.849.002-06
54190704/1 / ValdiNEa coElHo dE alMEida / 155.078.662-87
oBJETiVo: rEaliZar o SErViÇo dE SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo 
do ProGraMa SaÚdE do idoSo E TrEiNaMENTo aoS ProfiSSioNaiS 
dE SaÚdE SoBrE a cadErNETa da PESSoa idoSa No MUNicÍPio dE 
SaNTo aNToNio do TaUá 2º crS, rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo GUaMá.
aPÓS dESlocaMENTo Para BElÉM
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 804 de 14 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SÃo caETaNo dE odiVElaS, 
dESTiNo: SaNTo aNTÔNio do TaUá
PErÍodo: dE 07/04/2022 a 08/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir aS TÉcNicaS, Maria da GlÓria fErrEira E Val-
diNÉa coElHo dE alMEida, QUE rEaliZarÃo o SErViÇo dE SUPEr-
ViSÃo E MoNiToraMENTo do ProGraMa SaÚdE do idoSo E TrEiNa-
MENTo aoS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE SoBrE a cadErNETa da PESSoa 
idoSa, aoS MUNicÍPioS dE SaNTo aNToNio do TaUá - 2º crS, rEGiÃo 
dE iNTEGraÇÃo GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 805 de 14 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 04/04/2022 a 08/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572336982 / carMEN caroliNa crUZ dE liMa / 885.990.352-15
571927041 / diaNa MoraES dE SoUZa / 293.426.942-68
5955926 / rHaMir SaUlo aSSEf SoUZa / 584.130.222-15
oBJETiVo: rEaliZar a QUalificaÇÃo dE dadoS Para o NoVo fiNaN-
ciaMENTo PrEViNE BraSil No MUNicÍPio dE BrEVES, No PErÍodo dE 
04 À 08/04/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: 
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS


