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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

aViso de aBertUra cHaMaMeNto PÚBLico 
editaL de seLeÇÃo Nº 003/2022, de 10 de MarÇo de 2022

Processo Nº 2022/136553
tiPo: tÉcNica e PreÇo
o ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚ-
Blica, doravante denominada SESPa, torna pública a realização de 
cHaMaMENTo PÚBlico para seleção de entidades de direito priva-
do, sem fins lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS 
interessadas em celebrar coNTraTo dE GESTÃo para o fomento, 
gerenciamento, operacionalização e execução de atividades e ser-
viços de saúde a serem desenvolvidos no coNTraTo dE GESTÃo 
para o gerenciamento, operacionalização e execução de atividades 
e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Policlínica de Tucu-
ruí/Núcleo de atenção ao Transtorno do Espectro autista (NaTEa), 
localizada na avenida raimundo Veridiano cardoso nº 1.008, bairro 
Santa Mônica, município de Tucuruí (Pa), com fundamento na lei 
federal nº 9.637/1998; à lei Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 
1996, à lei 6.773, de 23 de agosto de 2005, no decreto 3.876, de 
21 de janeiro de 2000, no decreto Estadual nº 21, de 14 de feve-
reiro de 2019 e alterações promovidas pelo decreto nº 1.547, de 06 
de maio de 2021.
oBJeto: Seleção de entidade qualificada no Estado do Pará, como 
organização social em saúde, doravante denominada de oSS, para 
celebrar contrato de gestão para o gerenciamento, operacionaliza-
ção e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvol-
vidos na Policlínica de Tucuruí/Núcleo de atenção ao Transtorno do 
Espectro autista (NaTEa), no município de Tucuruí/Pa.
sessÃo de aBertUra: 28 de março de 2022, às 9:00 horas no auditó-
rio da Sede da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará - SES-
Pa, 2º andar, Travessa lomas Valentinas, nº 2190, Bairro do Marco, 
Belém (Pa), cEP: 66.093-677.
croNoGraMa do Processo de seLeÇÃo
o processo de seleção compreenderá os seguintes eventos, observando pra-
zos que poderão ser alterados em razão de fatos supervinientes à publicação 
do edital, devidamente motivado e justificado pela Comissão de Seleção:

croNoGraMa PerÍodo

Publicação do Edital de Seleção 10/03/2022

Manifestação de interesse em participar do Processo Seletivo e agendamento de Visita 
Técnica

22/03 a 23/03/2022

Visita Técnica Hospitalar 24 e 25/03/2021

Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta financeira) e envelope 02 
(Proposta Técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01.

28/03/2022

Publicação do resultado Provisório 05/04/2022

Prazo para recurso 06 a 11/04/2022

Publicação do resultado do (s) recurso (s) 13/04/2022

Prazo para recurso hierárquico 19 a 20/04/2022

Publicação do Resultado Definitivo e Homologação 25/04/2022

eNtreGa do editaL: os interessados deverão retirar o edital no sítio: 
www.saude.pa.gov.br ou na sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
/ SESPa, sito à Travessa lomas Valentina, nº 2190, Bairro do Marco, Be-
lém (Pa), cEP: 66.093-677, 3º andar, Sala da comissão de Seleção 
no momento da Manifestação de interesse.
rômulo rodovalho Gomes
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica do Para
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