




diário oficial Nº 35.149  15Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022

CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 
67 da lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, 
de 04 de outubro de 2013, e a cláusula décima Primeira do contrato nº 
035/2019(ProSPEra SErVicE lTda) e a sequencial 4 dos autos do Pro-
cesso n° 2022/1237212;
rESolVE: i – revogar a designação dos servidores, ValMir coElHo TaVarES 
JÚNior, Matrícula: 54190533/1 nomeado na Portaria nº42 de 20/08/2020, 
publicada no doE de 21/08/2021 e JEfErSoN NErY MoNTEiro TorrES, 
mat. 5955735/1 nomeado na Portaria nº325 de 15/12/2021, publicada no 
doE de 20/12/2021, referente a fiscalização do contrato nº 035/2019.
ii – designar os servidores lEoNardo NaSciMENTo da coNcEiÇÃo, ma-
trícula nº 54191286/1 e darliNG raMoN NaSciMENTo dE oliVEira, 
matrícula nº 5892100/3, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando com-
provada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de paga-
mento no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 863358

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato assisteNciaL Nº 004/2021
Processo nº 2022/848339
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a Prorrogação da vigência 
do contrato assistencial nº 004/2021 por mais 12 (doze) meses.
data da assinatura: 11/10/2022.
Vigência: 13/10/2022 à 12/10/2023.
dotação orçamentária:
1 - recurso Federal
1.1 - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260214
r$ 560.000,00 (mensal)
2 - recurso estadual
2.1 – PrE fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE: 0103 / 0303 / 0101 / 0301
aÇÃo: 260214
r$ 539.368,35 (mensal)
Valor anual: r$ 1.363.164,30
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNTraTado: HoSPiTal E MaTErNidadE dr afoNSo rodriGUES EirEli
ordENador dE dESPESa: roMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 863219
1º terMo aditiVo ao coNtrato assisteNciaL Nº 005/2021
Processo nº 2022/848499
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a Prorrogação da vigência 
do contrato assistencial nº 005/2021 por mais 12 (doze) meses.
data da assinatura: 11/10/2022.
Vigência: 13/10/2022 à 12/10/2023.
dotação orçamentária:
1 - recurso Federal
1.1 - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260213 r$ 560.000,00 (mensal).
2 - recurso estadual
2.1 – PrE fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE: 0103 / 0303 / 0101 / 0301
aÇÃo: 260213 r$776.565,99 (mensal)
Valor anual: r$ 1.336.565,99 (mensal)
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNTraTado: HoSPiTal JÚlia SEfEr EirEli
ordENador dE dESPESa: roMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 863229
1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 079/2021 - 
Processo N° 2022/1134718
ParTES: SESPa E a EMPrESa BraSil Vida TáXi aErEo lTda
do oBJETo: o presente instrumento possui por objetivo o acréscimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
do acrESciMo: o valor a ser aditado no contrato N.º 79.21 será de 25,00% 
(vinte e cinco por cento) no qual terá um aumento de r$4.362.100,00 
(quatro milhões trezentos e sessenta dois mil e cem reais), passando para 
o novo valor global r$21.810.500,00 (vinte um milhões oitocentos e dez 
mil quinhentos reais) conforme cálculos elaborados pelo NES seq. 08 no 
processo 2022/1134718.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 8309,  Elemento de despesa: 339033, fonte 
de recurso: 0103 / 0303 / 0149 / 0349 / 0101 / 0301 e ação: 274739.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
79.21, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 07 de outubro de 2022.

ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 863053
4º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2021
Processo: 2022/1223458
objeto: o presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência de até 
10(dez) leitos UTi Pediátricos, previstos no 2º Termo aditivo, pelo prazo de 
até 90 (noventa) dias, considerando a disponibilização de leitos na central 
Estadual de regulação
Vigência: 09/10/2022 a 06/01/2023
data de assinatura: 07/10/2022
Valor: r$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais) cujo re-
passe mensal será referenciado pela disponibilização de leitos na central 
Estadual de regulação.
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0149/0101/0303/0349/0301;
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: 863116
3º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2021
Processo: 2022/983803
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 12 (doze) meses.
Vigência: 08/10/2022 a 07/10/2023
data de assinatura: 07/10/2022
Valor: Mantem-se o valor mensal de custeio de até r$ 17.658.144,72 (de-
zessete milhões seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e qua-
tro reais e setenta e dois centavos)
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0149/0101/0303/0349/0301;
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: 863122

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 067/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 eventual e futura aquisição dos Equipa-
mentos Médicos Hospitalares listados na tabela 01, com a finalidade de ob-
ter equipamentos e produtos para serem utilizados no parque tecnológico 
das Policlínicas, Hospitais Materno infantil, Hospital da Mulher e Hospital 
Pronto Socorro de Benguí por intermédio da SESPa - Secretaria Estadual 
de Saúde, em conformidade com as normas da aNViSa, aBNT, iNMETro E 
RDC. Com validade de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações 
e quantidades constantes no Termo de referência, que integra este Edital.
daTa da aBErTUra: 26/10/2022.
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), 11 de outubro 2022.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro/cPl/SESPa

Protocolo: 862992
  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 064/sesPa/2022
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de preços para futura e eventual aquisição de Medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf), 
para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra: 27/10/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103001381 / 0149001381
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 a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 13 de outubro de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 861879
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