
diário oficial Nº 34.972   15Terça-feira, 17 DE MAIO DE 2022

rESolVE:
revogar a designação da servidora rosilda da Silva Saldanha, matrícula 
n° 79820-1, com lotação no doca/4º crS/SESPa, designada através 
da PorTaria Nº 97 de 05 de maio de 2022, publicada no doE em 09 
de maio de 2022. designar em substituição, a servidora Vera lúcia 
almeida damous, matrícula nº 119032-1, lotada no 4º crS/SESPa para 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, 
mediante a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução 
física e emissão de laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução 
nº 13.989/95 do Tribunal de contas do Estado do Pará – T. c. E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 798928

.

.

errata
.

a errata da PUBLicaÇÃo do terMo de HoMoLoGaÇÃo do Pre-
GÃo eLetrÔNico Nº 103/sesPa/2021 consiste em retificar o CNPJ da 
empresa diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli, contrato 012/2022, 
publicado no doe nº 34.863, de 11/02/2022 – Protocolo nº 7595561.
oNde se LÊ Na QUalificaÇÃo E Na PUBlicaÇÃo: cNPJ nº 20.121.311/0001-16
Leia-se Na QUalificaÇÃo E Na PUBlicaÇÃo: cNPJ nº 11.888.791/0001-54

Protocolo: 798792
errata de PUBLicaÇÃo do terMo de HoMoLoGaÇÃo do Pre-
GÃo eLetrÔNico Nº 103/sesPa/2021 consiste em retificar o CNPJ 
da empresa W TEdESco rEfriGEraÇÃo EirEli, contrato 009/2022, pu-
blicado no doe nº 34.863, de 11/02/2022 – Protocolo nº 759559.
oNde se LÊ Na QUalificaÇÃo E Na PUBlicaÇÃo: cNPJ nº 11.888.791/0001-54
Leia-se Na QUalificaÇÃo E Na PUBlicaÇÃo: cNPJ nº 20.121.311/0001-16

Protocolo: 798795

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

40º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 023/sesPa/2014  
Processo: 2022/381176
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação de até 10 
leitos UTi coVid-19 e a exclusão dos demais previstos no 36º Termo adi-
tivo, no Hospital Público regional do Baixo amazonas dr Waldemar Penna, 
pelo prazo de até 60(sessenta) dias, considerando a disponibilização de 
leitos na central Estadual de regulação,
• 10 Leitos UTI COVID- 19 017
Valor: r$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) o repasse mensal 
será referenciado pela disponibilização de leitos coVid na central Estadual 
de regulação
data da assinatura: 10/05/2022
Vigência: 11/05/2022 a 09/07/2022
orçamento: dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa:335043; 
fonte: 0103/0303/0301/0101/0149/0349
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro diamantina,
cEP 68.025-000 – Santarém -Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 798901

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 27/2022
Processo: 2022/97059
objeto: “aquisição de ambulância tipo a - simples remoção tipo fiorino”.
data de assinatura: 12/05/2022
Vigência: 12/05/2022 à 11/11/2022
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 8289; Elemento de despe-
sa: 444042; fonte: 0103 / 0303 / 0101 / 0301.
Valor Total: r$ 153.400,00
Valor concedente: r$ 133.000,00
Valor contrapartida: r$ 20.400,00
convenente: Prefeitura Municipal de Bujaru
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 798802
convênio n° 28/2022
Processo: 2022/111313
objeto: “Embarcação tipo lancha equipada com serviço de ambulância 
para atendimento médico e transporte de pacientes”.
data de assinatura: 16/05/2022
Vigência: 16/05/2022 à 15//11/2022
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 8289; Elemento de despe-
sa: 444042; fonte: 0103 / 0303 / 0101 / 0301.
Valor Total: r$ 254.633,33
Valor concedente: r$ 229.170.00
Valor contrapartida: r$ 25.463,33
convenente: Prefeitura Municipal de Santarém
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 798951

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de seLeÇÃo Nº 005/2022, de 24 de MarÇo de 2022
resULtado do cHaMaMeNto PÚBLico

 Processo Nº 2021/1141551
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcESSar E JUlGar 
cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo Social EM 
SaÚdE, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, torna 
público o rESUlTado fiNal do cHaMaMENTo PÚBlico – EdiTal dE SE-
lEÇÃo Nº 005/SESPa/2022 que visa em celebrar coNTraTo dE GESTÃo 
para o gerenciamento, operacionalização e execução de atividades e ser-
viços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital regional Público dos 
caetés dr. Jorge Netto da costa, Policlínica francisco de freitas filho e no 
Núcleo de atenção ao Transtorno do Espectro autista (HrPc e anexos):
1º lugar - instituto Nacional de desenvolvimento Social e Humano 
(iNdSH) – 10 pts
2º lugar - instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (iNSaÚdE) – 9,57 pts
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
PrESidENTE da coMiSSÃo dE cHaMaMENTo PÚBlico

Protocolo: 798815

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 018 de 11 de Maio de 2022.

a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a realização da V conferência Nacional de Saúde Mental 
que terá como tema central: “a Política de Saúde Mental como direito: Pela 
defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços 
de atenção psicossocial no SUS”; convocada pela resolução cNS nº 652, 
de 14 de dezembro de 2020;
coNSidEraNdo a resolução cNS nº 668, de 28 de janeiro de 2022, que 
dispõe sobre as alterações dos períodos de realização das etapas da V con-
ferência Nacional de Saúde Mental – V cNSM: Etapa Nacional: 08 a 11 de 
novembro de 2022. Etapas Preparatórias: outubro de 2021 a 30 de setembro 
de 2022. Etapas Municipais: 01 de novembro de 2021 a 30 de abril de 2022. 
Etapas Estaduais; de 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022.
coNSidEraNdo a realização das etapas municipais da 5ª conferência Es-
tadual de Saúde Mental, prevista para ser realizada no período de 01 de 
novembro a 30 de abril de 2022.
coNSidEraNdo a avaliação da coordenação Geral da comissão organiza-
dora da 5ª cESM, no sentido de contemplar um maior número de partici-
pação de municípios, desde que não haja prejuízo para a etapa estadual da 
5ª conferência Nacional de Saúde Mental.
coNSidEraNdo ainda o curto espaço de tempo para realização do evento 
supracitado, de forma tempestiva,
coNSidEraNdo o disposto no regimento interno capitulo iii - Estrutura e 
funcionamento, em seu art. 10, inciso Viii - São atribuições do Presidente 
do cES/Pa: decidir, ad referendum acerca de assuntos emergenciais, quan-
do houver impossibilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu ato à 
deliberação do plenário, em reunião imediatamente subsequente;
rESolVE: “ad rEfErENdUM”
1. aprovar a prorrogação do prazo das etapas municipais da 5ª conferência 
Estadual de Saúde Mental – 5ª cESM/Pará até o dia 30 de maio de 2022, 
para realização da Etapa Municipal, aos municípios que ainda não realiza-
ram a Etapa para a 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental, ficando o 
prazo para entrega do relatório final e da documentação relativa ao pro-
cesso, até o dia 05 de junho de 2022, improrrogáveis.
2. revogar a resolução cES/Pará Nº 015 de 23 de março de 2022, pu-
blicada no Diário Oficial Nº 34.925 de 07 de abril de 2022 que aprovou a 
data de realização da V conferência Estadual de Saúde Mental – V cESM/
Pará para o período de 22 a 24 de Junho de 2022, na cidade de Belém/Pa;
3. aprovar a transferência da data de realização da V conferência Estadual 
de Saúde Mental – V cESM/Pará para o período de 12 a 14 de julho de 
2022, na cidade de Belém/PA, ficando a Comissão Organizadora de elabo-
rar os instrumentos que nortearão o certame: Minuta do decreto Governa-
mental de convocação, Proposta de regulamento e Proposta de regimento 
Interno, bem como definir local de realização.
4. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE

Protocolo: 799396
Portaria Nº 568 de 16 de Maio de 2022 - dGtes/sesPa
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 que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;


