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eXtrato de disPeNsa de cHaMaMeNto 
PÚBLico Nº 048/sesPa/2021.

ProcESSo: 2021/616263.
oBJETo: contratação emergencial de organização Social de Saúde – oSS 
para gerenciamento, operacionalização e execução das ações de saúde em 
prédio anexo pertencente ao Hospital Geral de Parauapebas com 58 leitos 
coVid, cedido através de Termo de cessão de Uso.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: iNSTiTUTo dirETriZES.
cNPJ: 10.946.361/0001-89.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: artigos 2º, i, e art. 3º, ambos da Medida Pro-
visória nº 1.047/21, art. 21 do decreto Estadual nº 21/19 e art. 16 do 
decreto Estadual nº 619/20. 
ViGÊNcia: 180 dias (cento e oitenta dias).
Valor MENSal: r$ 2.419.994,40 (dois milhões quatrocentos e dezenove 
mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).
Valor ToTal: r$ 14.519.966,40 (quatorze milhões e quinhentos e deze-
nove mil e novecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7684.
ElEMENTo dE dESPESa: 335043.
foNTE: 0103/0101/0149/0349/0303/0301.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa 
de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 048/2021.

Nesta data, raTifico o termo de dispensa de chamamento Público nº 
048/2021, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas poste-
riores modificações.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 689116

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008/sesPa/2021
ProcESSo Nº: 2021/610168.
oBJETo: contratação, em caráter de urgência, de 10 leitos de UTi coVid 
em Dom Eliseu, a fim de salvaguardar o atendimento da população da Re-
gião do carajás, por 90 dias.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica 
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: HoSPiTal BETESda, tendo como mantenedora a iNSTiTUi-
ÇÃo GaBriEl aUGUSTo - iGa.
cNPJ Nº: 31.188.664/0001-50.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 25, caPUT. 
Valor: r$ 1.440.000,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7684. 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39.
foNTE: 0149/0349/0103/0303/0101.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica 

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº  008/2021.

Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 008/SES-
Pa/2021, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posterio-
res modificações.
Belém (Pá), 05 de agosto de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 689117

eXecUtiVo

GaBiNete do GoVerNador

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- 
toMada de PreÇos tP 023/2021–cPL/sedoP

objeto: contratação de empresa para elaboração de projetos executivos 
de arquitetura e engenharia para reforma e ampliação do prédio sede da 
Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP, neste 
estado.
eMPresa HaBiLitada:
1 - STUdio BElÉM arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda – 
cNPJ:09.235.877/0001-36 - HaBiliTada;
2 - GBM arQUiTETUra coNSUlToria E ProJEToS – cNPJ: 
03.207.445/0001-35 - HaBiliTada;
eMPresas iNaBiLitadas:
1 - iNNoVarE ENGENHaria E TrEiNaMENToS lTda – cNPJ: 
30.701.985/0001-43 – iNaBiliTada;
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 05 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 689118
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