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iTEM 01 - daS – dEParTaMENTo dE adMiNiSTraÇÃo E SErViÇoS- En-
dereço: avenida José Bonifácio, n° 1836, Bairro: Guamá – Belém/Pa cEP: 
66.063-010 – fone: (91) 4006-4900 / 4901 / 4906 / 4921 / 4925 / 4960 
/ 4962;
iTEM 02 - ETSUS – EScola TÉcNica doS SUS - Endereço: Travessa Es-
trela, n° 2342, Bairro: Marco – Belém/Pa cEP: 66080-660 - fone: (91) 
3202-9300 / 9306 03;
iTEM 03- UBV – UNidadE dE BorrifaÇÃo - Endereço: rodovia Br-316, 
n° 2001, Próximo dona ana, Bairro: centro – ananindeua/Pa cEP: 67033-
000 – fone: (91) 4006- 4267/4268/4261/4269;
iTEM 04 - cENTral dE iMUNoBiolÓGicoS – SESPa - Endereço: conjunto 
cidade Nova Vi, Travessa WE-75, n° 841, Bairro: coqueiro - ananindeua/
Pa cEP: 67140-160 - fone: (91) 3287-6666;
iTEM 05- cES – coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE - Endereço: rua dos 
Timbiras, n° 1827, Bairro: Batista campos – Belém/Pa cEP: 66030-610 - 
fone: (91) 4009-7460 / 7463;
iTEM 06- cErEST - Endereço: rua dos Timbiras, n° 1827, Bairro: Batista 
campos – Belém/Pa cEP: 66030-610 – fone: (91) 4009-7477 / 7487;
iTEM 07- c.E.T – cENTral ESTadUal dE TraNSPlaNTE- Endereço: av. 
Magalhães Barata, Ed. Office Center, n° 651, Loja 02, Bairro: São Brás – 
Belém/Pa, cEP: 66060-281 - fone: (91) 3244-9692 / 3223 – 8168;
iTEM 08 - SEdE do GaBiNETE - Endereço: Travessa lomas Valentina, n° 
2190, Bairro: Marco – Belém/Pa cEP: 66087-440 fone: (91) 4006-4356;
da ViGêNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº. 
01/2021 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11.01.2022 a 10/01/2023.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa esta prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8338, Elemento de despesa: 339039 e fon-
te de recurso: 0103 e ação: 260268.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 01/2021, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 29/11/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 735351
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 060/2019 - 
Processo Nº 2021/871952
ParTES: a SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa E dE oU-
Tro lado, E a EMPrESa Eco EMPrESa dE coNSUlToria E orGaNiZa-
ÇÃo, do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo de alteração 
do CNPJ de nº 39.185.269.0001-25 da matriz para o CNPJ da filial Belém 
de nº 39.185.269.0013/69.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 60.2019, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 29/11/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 735344
12º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo Nº 18/2012 - 
Processo N° 2021/1203549
ParTES: SESPa E SEdoP;
do oBJETo : o presente 12º Termo aditivo tem por objetivo a suplemen-
tação no valor de r$ 41.995,208,70 (quarenta e hum milhões, novecentos 
e noventa e cinco mil, duzentos e oito reais e setenta centavos) passando 
o valor total do Tc 18/2012 para r$ 214.597.205,84 ( duzentos e qua-
torze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e cinco reais e 
oitenta e quatro centavos) para atender a execução do objeto inicialmente 
pactuado.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 3.1- as despesas decorrentes desta con-
tratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Estado, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
dotação orçamentária: 7582,  Elemento de despesa: 449051 e  fonte de 
recurso: 0103 / 0303 / 0130 / 0330 / 0101 / 0301.
DA RATIFICAÇÃO : Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de cooperação nº 18/2012 não alteradas por este Termo aditivo.
daTa da aSSiNaTUra: 29/11/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 735346

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 045/sesPa/2021
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços continuados de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar) produzidos pelo Hospital 
regional de cametá, Hospital regional de conceição do araguaia, Hospital 
regional de Salinópolis e Hospital de São caetano de odivelas, por um 
período de 12 (doze) meses, e possibilidade de prorrogação por até 60 
(sessenta) meses, conforme art. 57, inciso ii da lei 8666/93.
daTa da aBErTUra: 10 de dezembro de 2021.
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 339039

foNTE dE rEcUrSo: 0103
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 a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 29 de novembro de 2021.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 735153

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência ao Convênio 12/2020
oBJETo: reforma e ampliação do Setor de Hemodiálise/Nefrologia do Hos-
pital Municipal de Santarém
data de assinatura: 29/11/2021
Vigência: 29/11/2021 a 28/05/2022
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Santarém
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 735396

FÉrias
.

Portaria N°1.529 de 29 de NoVeBro de 2021
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;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1338537.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 25.11.2021, o perí-
odo de gozo das férias do servidor JoSUE lEiTE doS PaSSoS id. funcional 
nº 5957190/2 ocupante do cargo de diretor departamento de Vigilância 
Sanitária, lo tado no departamento de Vigilância Sanitária, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 1.175/ 05.10.2021, publicada no doE nº 
34.726 dE 06.10.2021.
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. 29.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 735133

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.528 de 29 de NoVeMBro de 2021
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 disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/1334566.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora oriENTiNa dE JESUS dE oliVEira 
SaNToS, ocupante do cargo de datilografo, id. funcional nº 5113148/1, 
lo tada no centro de Saúde - icoaraci/atenção Psicossocial, a contar de 
06/11/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de sua irmã.
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 29/11/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 734821
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 005/2021
Processo Nº 2020/1098012
tiPo: tÉcNica e PreÇo
resULtado do editaL de seLeÇÃo Nº 005/2021, 
de 21 de oUtUBro de 2021
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcESSar E JUlGar 
cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo Social EM 
SaÚdE - ccPoS, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 
torna público o rESUlTado das análises dos envelopes do chamamento 
Público – Edital de Seleção nº 005/2021 que visa à seleção de entidades 
de direito privado, sem fins lucrativos, qualificadas no estado do Pará como 
oSS interessadas em celebrar coNTraTo dE GESTÃo para gerenciamen-
to, operacionalização e execução de atividades e serviços de saúde a se-
rem desenvolvidos no HoSPiTal rEGioNal PÚBlico dE iNTEGraÇÃo do 
lESTE do Pará:
iNSTiTUTo dE SaÚdE Social E aMBiENTal da aMaZÔNia (iSSaa) – 
HaBiliTada
iNSTiTUTo NacioNal dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo 
(iNdSH) – HaBiliTada
iNSTiTUTo dirETriZES (id) – HaBiliTada
ante a HaBiliTaÇÃo das referidas oSS, passou-se a análise do envelope 
02, sendo aprovadas com a seguinte pontuação:
1º lugar: iNSTiTUTo dirETriZES (id) – 10 pts
2º lugar: iNSTiTUTo NacioNal dE dESENVolViMENTo Social E HUMa-
No (iNdSH) – 9,75 pts
3º lugar: iNSTiTUTo dE SaÚdE Social E aMBiENTal da aMaZÔNia (iSSaa) – 9,73 pts
concede-se prazo para apresentação de recurso, conforme preceituado em edital.
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
PrESidENTE da coMiSSÃo dE SElEÇÃo - ccPoS

Protocolo: 735294


