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EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. Processo 2012/232671 e anexos.

O Secretário de Estado de Saúde Pública, consoante ao requerimento da Presidente da
Comissão Especial de Sindicância - Processo 2012/232671 e anexos, designado pela Portaria nº 992
de 11/11/2021, publicada no Diário Oficial nº 34.766 de 16/11/2021 e suas prorrogações legais, na
forma do art. 201, § único c/c art. 199 da Lei nº 5.810/94, para apurar os indícios de irregularidades
administrativas na contratação da empresa Linde Gases LTDA, CNPJ 60619202/0013-81, e na forma
da Lei, etc. FAZ SABER, que foi instaurado o Processo de Sindicância Administrativa por parte da
Administração Pública do Estado do Pará/SESPA, para apurar os indícios de irregularidades
administrativas decorrente do fornecimento de gases medicinais ao antigo Hospital Regional Dr.
Abelardo Santos. E como a empresa, encontrando-se em lugar incerto e não sabido foi determinada a
sua CITAÇÃO por EDITAL, para que os atos e termos do processo proposto possa seguir a legalidade,
por essas razões, faz o chamamento da empresa no prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça
ou nomeie um preposto.
O prazo do processo ficará suspenso até que seja escoado o tempo determinado para o
comparecimento da empresa perante esta Comissão Especial, porém, caso referida empresa
compareça antes da finalização do prazo de chamamento editalício, será retomado o curso normal do
processo, voltando a correr o prazo de validade da Comissão. E que após o decurso do prazo deste
Edital para apresentação de resposta, fluirá o andamento do processo. Não sendo contestada a ação,
a empresa será considerada revel, caso em que será encaminhado para o arquivamento. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei e no Site da SESPA

http://www.saude.pa.gov.br/ por um período de 30 dias. O referido processo físico encontra-se na
Sala da Comissão Permanente de Sindicância Nível Central/SESPA, Trav. Lomas Valentinas, nº 2190,
Marco, Belém – PA. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Belém/PA, aos 20 de abril de 2022.
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