






30  diário oficial Nº 34.905 Quinta-feira, 24 DE MARÇO DE 2022

Vigência: 12 (doze) meses, iniciando em 21/03/2022 e finalizando em 
21/03/2023, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos no interesse 
de ambas as partes, mediante parecer favorável da SESPa.
dotação orçamentária: 8877;  Elemento de despesa 335043  fonte de 
recurso 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301.
contratado: iNSTiTUTo NacioNal dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo - iNdSH.
Endereço: av. rio Branco, s/n, centro, cEP 68.800-000, Município de Breves – Pa 
cNPJ: 18.963.002/0001- 41
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 775975

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 002/sesPa/2018
Processo: 2021/1010527
objeto: o presente instrumento tem por objeto a repactuação de metas, 
contratação de profissionais no Hospital Geral de Tailândia, dos quais
01 anestesista (plantão 24horas)
01 clínico Médico (plantão 24 horas);
01 Ginecologista/obstetra (plantão 24 horas)
01 infectologista (parecer de especialidade)
01 Neurologista (parecer de especialidade)
01 ortopedista (plantão 24 horas)
06 Enfermeiros
14 Técnicos de enfermagem
disponibilização de 06 (seis) leitos UTi adulto;
disponibilização de 03 (três) leitos UTi Neo/Ped.
Em virtude da repactuação de metas e contratação de recursos humanos no 
Hospital Geral de Tailândia, conforme indicado acima, aplicam-se os anexos 
técnicos deste Termo aditivos revogando os anexos técnicos anteriores.
Valor Total: Haverá acréscimo financeiro ao valor mensal  de custeio no 
montante de r$ 566.925,00 (quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos 
e vinte e cinco reais), passando de r$ 2.814.896,10 (dois milhões, oito-
centos e quatorze mil oitocentos e noventa e seis reais e dez centavos) 
para o valor mensal de r$ 3.381.821,10 ( três milhões, trezentos e oitenta 
e um mil, oitocentos e vinte um reais e dez centavos ).
data de assinatura: 22/03/2022
dotação orçamentária: 8877  Elemento de despesa: 335043
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo - idNSH
End.: Avenida Florianópolis, s/nº CEP: 68.695-000 Tailândia -PA
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 775562
7º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/sesPa/2020
Processo N°: 2021/244701
objeto: o presente instrumento tem por objeto a redução de 10 leitos UTi 
coVid-19 e a manutenção dos leitos clínicos coVid-19 previstos no 6º 
Termo aditivo, conforme disponibilização de leitos na central Estadual de 
regulação, pelo prazo de 90 (noventa) dias no Hospital regional  Público 
do Tapajós, situado no município de Itaituba totalizando até:
• 10 Leitos UTI-COVID-19
• 10 Leitos Clínicos-COVID-19
Para a execução deste Termo aditivo, serão considerados os valores a se-
guir indicados:
• Leitos UTI-COVID: diária do leito por R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
• Leitos Clínicos-COVID: diária do leito por R$ 1.166,66 (mil cento e ses-
senta e seis reais e sessenta e seis centavos).
Valor Total: r$ 2.489.994,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove 
mil, novecentos e noventa e quatro reais) cujo repasse mensal será refe-
renciado pela disponibilização de leitos coVid-19 no sistema da central 
Estadual de regulação.
data da assinatura: 18/03/2022
Vigência: 90 (noventa) dias iniciando a partir da data da assinatura, revo-
gando a vigência do 6º Termo aditivo.
orçamento: dotação orçamentária: 8877/7684; Elemento de despesa: 
335043; fonte: 0103 / 0303 / 0101 / 0301 / 0149 / 0349/0386.
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaÚdE.
Endereço: av. Marechal rondon, s/nº, Bairro liberdade
cEP 68.180-610, Município itaituba - Pa
cNPJ: 18.963.002/0009- 07
ordenador: rômulo rodovalho Gomes– Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 775891

editaL de seLeÇÃo Nº 004/2022 - Processo Nº 2021/656824
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 004/2022

Processo Nº 2021/656824
tiPo: tÉcNica e PreÇo

aViso de aBertUra cHaMaMeNto PÚBLico 
editaL de seLeÇÃo Nº 004/2022, de 24 de MarÇo de 2022

o ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚ-
Blica, doravante denominada SESPa, torna pública a realização de cHa-
MAMENTO 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 Oncológico Infantil Octávio Lobo, localizado na Travessa 14 de 

abril, nº 1.394, bairro de São Braz, município de Belém (Pa), cEP: 66.063-
005 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 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 Oncoló-
gico infantil dr. octávio lobo, no município de Belém/Pa.
SESSÃo dE aBErTUra: 11 de abril de 2022, 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 pra-
zos que poderão ser alterados em razão de fatos supervinientes à publicação 
do edital, devidamente motivado e justificado pela Comissão de Seleção:

croNoGraMa PerÍodo

Publicação do Edital de Seleção 24/03/2022

Manifestação de interesse em participar do Processo Seletivo e agendamento de Visita Técnica 04 a 05/04/2022

Visita Técnica Hospitalar 06/04/2022

Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta financeira) e envelope 02 (Pro-
posta Técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 11/04/2022

Publicação do Resultado Provisório 19/04/2022

Prazo para recurso 20 a 25/04/2022

Publicação do resultado do (s) recurso (s) 27/04/2022

Prazo para recurso hierárquico 28 e 29/04/2022

Publicação do Resultado Definitivo e Homologação 03/05/2022

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: 776041

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 08/2022 
de 14 de MarÇo de 2022

a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
59625411 / adriana cunha Vasconcelos / 476.672.222-15
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 16/03/2022 à 22/03//2022
origem: Belém
destinos: Paragominas, Vigia de Nazaré e Santa Bárbara
objetivo: rEaliZar aÇÃo ETSUS Por Todo o Pará (coNHEcENdo a 
ETSUS/Pa, cErTificaÇÃo do cUrSo dE QUalificaÇÃo Para aGENTE 
coMUNiTário dE SaÚdE - acS E PalESTra EdUcaTiVa: a iMPorTÂNcia 
do acS Na rEdE dE aTENÇÃo BáSica dE SaÚdE), NoS MUNicÍPioS: 
ParaGoMiNaS, ViGia E SaNTa BárBara.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 775869
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 01/2022 

de 10 de MarÇo de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
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