
diário oficial Nº 34.927   37Sexta-feira, 08 DE ABRIL DE 2022

Portaria Nº. 413/2022-GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 07 de aBriL de 2022.

a Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE: 
i – Tornar sem efeito o contrato nº 015/2022, autorizado através do Processo 
nº 2021/765644, referente a contratação da Sra. Vitória de Souza Siqueira, 
publicado no doE nº 34.913 ,de 30/03/2022, pag. 122, Protocolo: 778132.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 07 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 782457
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 60/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Produtos para Hemodiálise (Hipoclorito; ácido cítrico; ácido 
Peracético; indicador de Peracético), para atender a necessidade de 12 
(doze) meses no Serviço de Terapia renal Substitutiva (STrS) e no centro 
de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações 
do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 25/04/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 782686

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 001/2022 – FPeHcGV
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa e a fUNdaÇÃo 
PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa – fPEHcGV.
oBJETo: Tem como objeto o estabelecimento de parceria visando a forma-
ção Stricto Sensu na fUNdaÇÃo HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, 
a fim de gerar tecnologias inovadoras e pesquisas através da formação de 
Mestres e doutores da área da saúde.
Objetivando formar profissionais em ensino comprometidos com os novos 
conceitos e práticas, com processos dinâmicos de transformação e ino-
vação institucional, para atuarem como indutores de mudanças em suas 
instituições de trabalho, com o objetivo de melhorar o processo ensino 
aprendizagem, melhorar a formação de profissionais na área da saúde e 
melhorar a produção técnica e científica.
ViGÊNcia:o presente Termo de cooperação terá a duração de 53 (cin-
quenta e três) meses, a contar da data da sua assinatura.
daTa da aSSiNaTUra: 05/04/2022.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS:
dr. clay anderson Nunes chagas – reitor da UEPa.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta – Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 782820
..

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
Portaria Nº 113 de 11 de MarÇo de 2022

oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 07 À 08/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 148 de 24 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa

SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 16/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 134 de 17 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 09/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 782868
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

errata
.

Portaria nº 017 de 03.02.2022, publicada no doE nº 34.855 de 
04.02.2022, referente férias do servidor clEidSoN GoNÇalVES BarBoSa
onde lê se: Período de gozo: 03 a 31.03.2022
Leia-se: Período de gozo: 03.03 a 01.04.2022

Protocolo: 782832

diÁria
Portaria Nº 100 de 06 de aBriL de 2022

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para acompanhar o Eng. leonardo até o 
municipio de Primavera.
origem: Belém
destino(s): Primavera
Servidor (a): Edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 30/03/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 782839
eXtrato de coNVÊNio

Nº. do coNVÊNio: 058/2022                  
Processo nº 2022/262829
Valor Total: r$ 16.841.668,44 (dezesseis milhões, oitocentos e quarenta 
e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
objeto: Terraplenagem, Pavimentação, Sinalização, drenagem E 
iluminação da Pa- 391 E Pa-406. 
data de assinatura: 07/04/2022                           
Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias 
inic. de Vig.: 07/04/2022                            
T. Vig.: 02/12/2022
foro: comarca de Belém 
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042 fonte: 0326; origem: recurso TESoUro; 
Plano interno: 206coNVrcBV; ação detalhada: 275161
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BENEVidES 
cNPJ: nº 05.058.466/0001-61.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de coNVÊNio
Nº. do convênio: 060 /2022                  
Processo nº 2022/149009
Valor Total: r$ 35.748.575,58 (trinta e cinco milhões, setecentos e quarenta 
e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
objeto: Pavimentação da rodovia Pa-127 Trecho Entre S. domingos 
Ponto inicial com coordenadas 1°50’36.47”S 47°38’0.98”o E a Vila de 
Perseverança Ponto final com coordenadas 1°41’25.20”S 47°45’54.35”o, 
com Extensão 26,05 Km, No Município de São domingos do capim.
data de assinatura: 07/04/2022                           
Prazo: 420 (quatrocentos e vinte) dias 
inic. de Vig.: 07/04/2022                            
T. Vig.: 31/05/2023
foro: comarca de Belém 
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0125; Plano interno: 206coNVPaSK; ação detalhada: 275168. 
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM 
cNPJ: nº 05.193.115/0001-63.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 782941

Micro
Realce


