








































































































4  diário oficial Nº 34.718 Quinta-feira, 30 de SeTeMBRO de 2021

eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2021
Processo N°: 2021/656873
objeto: o presente contrato de Gestão tem por objeto estabelecer o com-
promisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e exe-
cução das ações e serviços de saúde, no HoSPiTal rEGioNal dr aBElar-
do SaNToS, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, 
em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência 
universal e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde 
- SUS, observando os princípios expressos no art. 198, da cf e art 7º da 
lei federal 8.080/90 gerando ainda obrigação de alimentar os Sistemas de 
Gestão e informação de Saúde em vigor, em conformidade com os anexos 
a seguir elencados, que integram o presente instrumento, para todos os 
fins de direito:
a) anexo Técnico i - Plano de trabalho/descrição de serviços (meta quantitativa)
b) anexo Técnico ii - indicador de Qualidade
c) anexo Técnico iii - Sistema de Pagamento (meta qualitativa)
d) anexo iV - relatório contábil e financeiro
e) anexo V - Termo de cessão de Uso de Bens Móveis e: 
f) anexo Vi - Termo de cessão de uso de Bem imóvel: 
data da assinatura: 30/09/2021;
Vigência: 12 (doze) meses, iniciando em 07 de Outubro de 2021 e finali-
zando em 07 de outubro de 2022, podendo ser prorrogado por períodos 
sucessivos no interesse de ambas as partes;
Valor Global de custeio: r$ 208.332.560,64 (duzentos e oito Milhões, 
Trezentos e Trinta e dois mil, Quinhentos e Sessenta reais e Sessenta e 
Quatro centavos);
Valor Mensal de custeio: r$ 17.361.046,72 (dezessete Milhões, Trezentos 
e Sessenta e Um Mil e Quarenta e Seis reais e Setenta e dois centavos);
orçamento: atividade: 8877; Elemento de despesa: 335043; fonte: 0101 
/ 0103 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301;
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaÚdE;
cNPJ: 18.963.002/0001- 41;
Endereço: rua casa do ator, nº 1117, conjunto 163, 16º andar, Vila olím-
pia, 04.546-004, no Município São Paulo - SP.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 711874

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 318, de 29 de setembro de 2021 - Publicado no doe 
nº 34.717 em 30/09/2021 Protocolo: 710927 
ordenador: lUcaS ViEira TorrES, Secretário adjunto de Estado de 
desenvolvimento agropecuária e Pesca

Protocolo: 711875

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

terMo aditiVo ao coNtrato 126/2021
Termo aditivo: 1
data da assinatura: 24/09/2021
Exercício: 2021
Classificação do Objeto: outros
Motivo: alteração de matriz para filial
Justificativa: tem por objeto a alteração no preâmbulo do Contrato 
originário, ante a constituição de empresa filial para a execução dos 
serviços, onde o cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cNPJ) será o da 
filial da empresa VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, cujos dados 
são: cNPJ nº 04.675.771/0037-40 e endereço em av. Benjamin constant, 
nº 1664, centro, Santa izabel do Pará-Pa, cEP:66790-000.
Contratado: VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA
cNPJ: 04.675.771/0037-40
Endereço: av. Benjamin constant, nº 1664, centro, Santa izabel do Pará-
Pa, cEP:66790-000.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 711878

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

contrato: 097/2021
objeto do contrato: Prestação de Serviços de Transporte Escolar fluvial, 
em caráter emergencial, com vistas à condução/locomoção de alunos ma-
triculados na rede Estadual de Ensino, residentes na zona rural, em assen-
tamentos e/ou em acampamentos no município de Vigia de Nazaré/Pa, por 
meio de estradas pavimentadas e não pavimentadas e vicinais.
Valor mensal estimado para a contratação é de r$ 29.150,00 (vinte e nove 
mil e cento e cinquenta reais), perfazendo o valor global estimado de r$ 
174.900,00 (cento e setenta e quatro mil e novecentos reais).
dispensa de licitação: 030/2021-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355 Produto: 2227 ação: 231091 funcional Programática: 
16101.12.785.1509. Projeto/atividade: 6413 Natureza de despesa: 3390.33.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Soeiro rabelo & cia ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.521.423/0001-70, com sede a av João Paulo ii, s/nº, cEP: 68.780-000, 
Vila de Santa rosa, Vigia/Pa.
foro: Belém
data de assinatura: 30/09/2021
Vigência: 30/09/2021 a 29/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado e Educação

contrato: 096/2021
objeto do contrato: Prestação de Serviços de Transporte Escolar Terres-
tre, em caráter emergencial, com vistas à condução/locomoção de alunos 
matriculados na rede Estadual de Ensino, residentes na zona rural, em 
assentamentos e/ou em acampamentos no município de Vigia de Nazaré/
Pa, por meio de estradas pavimentadas e não pavimentadas e vicinais.
Valor mensal estimado para a contratação é de r$ 309.900,80 (trezentos 
e nove mil, novecentos reais e oitenta centavos), perfazendo o valor global 
estimado de r$ 1.859.404,80 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove 
mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos).
dispensa de licitação: 029/2021-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355 Produto: 2227 ação: 231091 funcional Programática: 
16101.12.785.1509. Projeto/atividade: 6413 Natureza de despesa: 3390.33.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Soeiro rabelo & cia ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.521.423/0001-70, com sede a av João Paulo ii, s/nº, cEP: 68.780-000, 
Vila de Santa rosa, Vigia/Pa.
foro: Belém
data de assinatura: 30/09/2021
Vigência: 30/09/2021 a 29/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado e Educação

Protocolo: 711876
disPeNsa de LicitaÇÃo

Processo N.º 2021/635612-Pae/sedUc
dispensa de Licitação: 032/2021-NLic/sedUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a empresa MoraES dE 
LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ/MF nº 22.823.674/0001-29
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de transpor-
te escolar, com vistas à condução/locomoção de alunos matriculados na 
rede estadual de ensino, residentes na zona rural, em assentamentos e/
ou em acampamentos no Município de Maracanã/Pa, por meio de estradas 
pavimentadas, não pavimentadas, vicinais, ou por via fluvial, conforme 
especificações contidas no Anexo I, pelo período de 180 (cento e oitenta) 
dias, estando à vigência da contratação emergencial condicionada à con-
clusão do processo licitatório regular (PaE nº 2021/ 943403), com a em-
presa MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o 
cNPJ/Mf nº 22.823.674/0001-29.
Valor Global:  r$ 1.653.220,80 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três 
mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos).
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 30 de setembro de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educaçã
TERMO DE RATIFICAÇÃO
dispensa de licitação: 032/2021-Nlic/SEdUc 
Processo N.º 2021/635612
RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na MANIFESTAÇÃO JURÍDICA nº 
1599/2021 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 30 de setembro de 2021. 
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 711877

Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a
Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP-Brasil, instituída através de medida
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