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.

GaBiNete do GoVerNador
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

cHaMaMeNto PÚBLico Nº 003/2021
Processo Nº 2020/1054544

tiPo: tÉcNica e PreÇo
aViso de aBertUra cHaMaMeNto PÚBLico 

editaL de seLeÇÃo Nº 003/2021, de 11 de aGosto de 2021
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 pri-
vado, 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 servi-
ços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público estadual 
Galileu, localizado na avenida Mário covas, nº 2553, bairro do Una, 
Município de Belém/Pa, cEP: 66.652-000, 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 desen-
volvidos no Hospital Público estadual Galileu, no município de 
Belém/Pa.
sessÃo de aBertUra: 08 de Setembro, às 9:00 horas no auditório da 
Sede da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará - SESPa, 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 
prazos que poderão ser alterados em razão de fatos supervinientes à pu-
blicação do edital, devidamente motivado e justificado pela Comissão de 
Seleção:

croNoGraMa PErÍodo

Publicação do Edital de Seleção 11.08.2021

Manifestação de interesse em participar do Processo Seletivo e agendamento de Visita Técnica 30 e 31.08.2021

Visita Técnica Hospitalar 01 e 02.09.2021

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

08.09.2021

Publicação do resultado Provisório 16.09.2021

Prazo para recurso 17 a 21.09.2021

Período para análise e Publicação do resultado do (s) recurso (s) 28.09.2021

Período para Homologação do Processo e Publicação do Resultado Definitivo 30.09.2021

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

cHaMaMeNto PÚBLico Nº 004/2021
Processo Nº 2021/799423 tiPo: tÉcNica e PreÇo

aViso de aBertUra cHaMaMeNto PÚBLico
editaL de seLeÇÃo Nº 004/2021, de 11 de aGosto de 2021

o estado do ParÁ, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica,
doravante denominada SESPa, torna  pública  a  realização  de cHaMa-
MeNto PÚBLico para seleção de entidades de direito privado, sem fins 
lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS interessadas em cele-
brar coNTraTo dE GESTÃo para o fomento, gerenciamento, operacionali-
zação e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos 
no Hospital Público Estadual Jean Bitar, localizado à rua cônego Jerônimo 
Pimentel, nº 543, bairro Umarizal, Município de Belém/Pa, com fundamen-
to 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 fevereiro 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 orga-
nização social em saúde, doravante denominada de oSS, para celebrar 
contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução de 
atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público 
Estadual Jean Bitar, município de Belém/Pa.
sessÃo de aBertUra: 10 de Setembro, às 9:00 horas no auditório da 
Sede da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará - SESPa, 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 
prazos que poderão ser alterados em razão de fatos supervinientes à pu-
blicação do edital, devidamente motivado e justificado pela Comissão de 
Seleção:

croNoGraMa PErÍodo

Publicação do Edital de Seleção 12.08.2021

Manifestação de interesse em participar do Processo Seletivo e agendamento de Visita Técnica 30 e 31.08.2021

Visita Técnica Hospitalar 02 e 03.09.2021

Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação  e Proposta financeira) e envelope 02 
(Proposta Técnica),  a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 10.09.2021

Publicação do resultado Provisório 16.09.2021

Prazo para recurso 17 a 21.09.2021

Período para análise e Publicação do resultado do (s) recurso (s) 28.09.2021

Período para Homologação do Processo e Publicação do Resultado Definitivo 30.09.2021

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, Belém 
(Pa), cEP: 66.093-677, 3º andar, Sala da comissão de Seleção no momen-
to da Manifestação de interesse.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 691404
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo

NÚcLeo de LicitaÇÃo 
torNar seM eFeito a

disPeNsa de LicitaÇÃo No 019/2021-NLic/sedUc
Processo n.º 822125/2021
a Secretaria Estado de Educação / SEdUc, através do Núcleo de licitação 
- Nlic/SEdUc comunica aos interessados que resolve tornar sem efeito a 
publicação da diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 019/2021-Nlic/SEdUc, publi-
cado no d.o.E Nº 34.665 de 10/08/2021.
Belém, 11 de agosto de 2021.
danielle alves Guerra lopes
coordenadora do Núcleo de licitação

disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2021/822125
dispensa de licitação: 019/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a  cooPEraTiVa dE 
TraNSPorTE rodoViário do ProdUTor rUral do ESTado do Pará.
objeto: Prestação de Serviços de Transporte Escolar Terrestre e fluvial, 
em caráter emergencial, com vistas à condução/locomoção de alunos ma-
triculados na rede Estadual de Ensino, residentes na zona rural, em as-
sentamentos e/ou em acampamentos no município de Belém/Pa, por meio 
de estradas pavimentadas e não pavimentadas, vicinais e por via fluvial, 
conforme condições, quantidades e exigências constantes no Termo de re-
ferência (e seus anexos) que é parte integrante do presente instrumento, 
com a cooPEraTiVa dE TraNSPorTE rodoViário do ProdUTor rU-
ral do ESTado do Pará, sob o cNPJ nº 13.030.999/0001-63.
Valor Global do Transporte por via Terrestre : r$ 583.162,80 (quinhentos e 
oitenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos).
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 10/08/2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de licitação: 019/2021-Nlic/SEdUc
Processo principal N.º 2021/822125
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo JUrÍ-
dica nº. 1222/2021 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto no art. 26 da 
lei nº. 8.666/93.
Belém, 11 de agosto de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2021/822125
dispensa de licitação: 023/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a  cooPEraTiVa dE 
TraNSPorTE rodoViário do ProdUTor rUral do ESTado do Pará.


