




































diário oficial Nº 35.075   25Quinta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2022

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2021
Processo: 2022/287348
objeto: o presente instrumento tem por objeto a repactuação de metas 
com incrementos nas cirurgias Ginecológicas, obstétricas, ortopédicas, 
Vasculares e Urológicas, bem como a implantação dos serviços de cirurgia de 
deformidades de Mãos e diálise Peritoneal do Hospital Público regional Públi-
co dr. abelardo Santos, conforme descrição no anexo Técnico i deste aditivo, 
a partir da data de assinatura ate o fim da vigência do contrato de gestão.
revogam-se os anexos i, ii e iii do contrato de gestão nº 005/SESPa/2021 
de modo que passam a vigorar os anexos i, ii e iii deste termo aditivo.
Valor Total: Haverá um acréscimo de r$ 297.098,00 (duzentos e noventa 
e sete mil e noventa e oito reais) ao valor do custeio, passando de r$ 
17.361.046,00 para r$ 17.658.144,72 (dezessete milhões, seiscentos e 
cinquenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos), da assinatura do contrato de gestão até o fim  de sua vigência.
data de assinatura: 10/08/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0303/0101/0301/0149/0349;
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaUdE -iSMS
End.: rod. augusto Montenegro, s/n, KM 13 , icoaraci- Belém cEP:66.811-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 839132

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo 
eLetrÔNico srP Nº 024/sesPa/2022.

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura aquisição, por meio do Sistema 
de registro de Preço (SrP), de Medicamentos para atender aos pacientes 
de doença Pulmonar crônica obstrutiva (dPoc), conforme estabelecido no 
Protocolo clínico Estadual através da PorTaria Nº 798 dE 26 dE JUNHo dE 
2012, conforme especificações e quantidades descritas no Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 23/08/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
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 o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 10 de agosto 2022.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro da cPl/SESPa

Protocolo: 838557

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo dos Lotes i e iii 
do PreGÃo eLetrÔNico

Nº 113/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo os loTES i e iii do Pregão Eletrônico nº 
113/SESPa/2021, no valor total de r$ 17.331.838,44 (dezessete milhões, 
trezentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e 
quatro centavos).
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços continuados de limpeza, conservação e higienização para atender as 
instalações dos bens móveis das Sedes regionais da Secretaria de Saúde 
Pública – SESPa, com o fornecimento de todos os materiais, equipamen-
tos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo, quando reque-
rido, sua substituição imediata, 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.
EMPrESa VENcEdora:
KaPa caPiTal faciliTiES lTda, cNPJ Nº 13.279.768/0001-98,  foi a ven-
cedora dos lotes i e iii pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
17.331.838,44 (dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos 
e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Valor total dos lotes i e iii do Pregão Eletrônico nº 113/SESPa/2021: r$ 
17.331.838,44 (dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos 
e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 838830
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 040/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 040/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 436.588,20 (quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos 
e oitenta e oito reais e vinte centavos).
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de Medica-
mentos para atender aos pacientes do 1ºcrS da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública do Pará (SESPa), no período de 12 (doze) meses.

EMPrESaS VENcEdoraS:
1. f cardoSo E cia lTda, cNPJ Nº 04.949.905/0001-63, foi a vencedora 
dos itens 01, 03, 08, 09, 11, 12, 13 e 14 pelo critério de menor preço, no 
valor total de r$ 236.083,20 (duzentos e trinta e seis mil, oitenta e três 
reais e vinte centavos).
2. a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPi-
Talar lTda, cNPJ Nº 32.137.731/0001-70, foi a vencedora dos itens 02, 
06, 07 e 10 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 200.505,00 
(duzentos mil, quinhentos e cinco reais).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 040/SESPa/2022: r$ 436.588,20 (qua-
trocentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 838932

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio assisteNciaL Nº 03/2022
Processo Nº 2021/1382652
objeto: o presente instrumento tem por objeto realizar a contratação de 
Serviços Médicos Hospitalares, nas clínicas, Médica, Pediatrica clinica e 
cirurgica, cirurgia Geral, Ginecológica, Traumato-ortopedica, otorrinola-
ringologia cirúrgica e Neurocirúrgia, obstetrica clínica e cirúrgica, am-
bulatoriais, clínicos e UTi para pacientes adultos e pediátricos, a contar 
com o serviço de apoio diagnóstico e terapêutica-SadT, para realização na 
cidade Marituba – Pa.
documento descritivo: integra este convênio assistencial, como anexo, 
indissociável, o documento descritivo, com vigência de até 24 (vinte e 
quatro) meses, podendo ser alterado a qualquer tempo, desde que acor-
dado entre as partes.
data da assinatura: 10/08/2022
Vigência: 10/08/2022 à 09/08/2023
Valor: o Valor global do contrato de serviço, conforme consta no docu-
mento Descritivo do Serviço, na importância de R$ 28.127.277,60 (vinte 
e oito milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e 
sessenta centavos), a ser transferido ao Hospital, em parcela mensal es-
timada de até r$ 2.343.939,80 (dois milhões trezentos e quarenta e três 
mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) a serem pagos de 
acordo com o desempenho mensal das metas contratualizadas, com recur-
sos de fonte federal teto de media complexidade (Mac) e faEc.
dotação orçamentária:
1 - recUrso FederaL
1.1  - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ElEMENTo dE dESPESa: 305043 
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260209 / 260355  r$ 822.811,45 (mensal) / r$ 9.873.737,40 (anual)
1.2  - PÓS-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ElEMENTo dE dESPESa: 305043 
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260209  r$ 754.754,18 (mensal) / r$ 9.057.050,16 (anual)
2  - recUrso estadUaL
2.1 - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ElEMENTo dE dESPESa: 305043 
foNTE: 0103 / 0303 / 0101
aÇÃo: 260209  r$ 457.999,06 (mensal) / r$ 5.495.988,72 (anual)
2.2  - PÓS-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878 ElEMENTo dE dESPESa: 305043 
foNTE: 0103 / 0303 / 0101
aÇÃo: 260209  r$ 308.375,11 (mensal) / r$ 3.700.501,32 (anual)
Valor ToTal: r$ 2.343.939,80 (mensal) / r$ 28.127.277,60 (anual)
convenente: HoSPiTal diViNa ProVidÊNcia
Mantenedora: iNSTiTUTo fraNciSco PErEZ
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES - Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 839110

FÉrias
.

Portaria N° 979 de 10 de aGosto 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 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; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/1006407;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 09.08.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora PaTrÍcia SaNToS MarTiNS, iden-
tidade funcional nº 54190162/1, ocupante do cargo de PSicoloGo, lo-
tada na diretoria operacional, concedidas através da Portaria coletiva nº 
833/04.07.2022, publicada no doE nº 35.052/20.07.2022.
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. 10.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838925
Portaria N° 980 de 10 de aGosto 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 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; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/1000182;

AS
Realce

AS
Realce
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