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Portaria Nº 128/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do termo de convênio nº. 40/2022 e os autos do processo nº 
2021/387375.
resolve: designar os servidores raimundo assis varela Júnior, Matrí-
cula 122980-1 e o servidor Mayco andré Monteiro dos santos, Matrícula 
5948101-2, ambos com lotação no desaM/sesPa, para acompanhar, con-
trolar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elabo-
ração 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: 813300
Portaria Nº 127/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do termo de convênio nº. 39/2022 e os autos do processo nº 
2021/880867.
resolve: designar os servidores vera lúcia Barbosa da silva, matrícula n° 
103233-1 e edir do socorro amaral da silva, matrícula n° 5957970-1, am-
bos com lotação no DESAM/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: 813296
Portaria Nº 125/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
termo de convênio nº. 37/2022 e os autos do processo nº 2022/285364.
resolve: designar as servidoras Whatina leite de souza, Matrícula nº 
57198903/3 e Nicolly Mathias ferreira, Matrícula nº 57210508/2, ambas 
com lotação no 12º 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: 813310

errata
.

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe N° 34.963 de 09/05/2022, 
QUe adMitiU a serVidora dJaNdira teiXeira da siLVa.
oNde se LÊ: dJaNira teiXeira da silva
Leia-se: dJaNdira teiXeira da silva
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se,
GaBiNete do secretário de estado de saÚde PÚBlica, eM 13.06.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMes
secretário de estado de saÚde PÚBlica

Protocolo: 813797

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 048/2021 - 
Processo: 2022/469348.
Partes: sesPa e a eMPresa HeriNGer táXi aereo ltda, do oBJe-
to: o presente instrumento tem por objetivo acréscimo de 24.46% ao 
valor do contrato nº.48.21.
do valor: 1- com o aditivo de 24.46%, o contrato terá um reajuste de 
r$5.352.000,00 (cinco milhões, trezentos e cinquenta dois mil reais), pas-
sando para o novo valor Global de r$27.237.600,00 (vinte sete milhões, 
duzentos e trinta sete mil e seiscentos reais). 2- a Base Belém, teremos 
um aditivo para 12h, totalizando o valor de r$243.600,00 (duzentos e 
quarenta três mil, seiscentos reais), a Base santarém, teremos uma adi-
tivo para 10h, totalizando o valor de r$202.400,00 (duzentos e dois mil, 
quatrocentos reais), conforme calculo elaborado pelo Nes/sesPa no seq. 
27 do processo 2022/469348.
da dotaÇÃo orÇaMeNtária: as despesas decorrentes da execução do 
objeto correrão à conta: dotação orçamentária: 8876 / 8288 / 8309, ele-
mento de despesa: 339033 e fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0149 / 0301 
/ 0349 / 0303 / 0386.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
48.21, não alteradas por este instrumento.
data da assiNatUra: 10/06/22
ordenador: ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 813346

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 64/2021 - 
Processo nº 2021/163887.
Partes: sesPa e eMPresa MaNUPa coM. eXP. iMP. de eQUiP. e veicU-
los adaPtados eireli.
do oBJeto: o presente instrumento possui por objeto o Pedido de re-
coMPosiÇÃo/reeQUilÍBrio de PreÇo somente do valor do item 5 do 
contrato nº 64/21, no percentual de 8.11% conforme despacho do Nes/
sesPa, constante na seq.: 344 do Processo nº 2021/163887.
do valor:  3.1. com o presente termo aditivo, o valor unitário do item 
05- aMBUlÂNcia tiPo c - PrÉ HosPitalar Modelo fUrGÃo (longo de 
teto alto) (tipo C) ficará em 311.267,00 (Trezentos e onze mil, duzentos e 
sessenta sete reais), um aumento r$23.367,00 (vinte e três mil, trezentos 
e sessenta sete reais) por automóvel, um reajuste de 8,11%,
3.2.considerando que já foram entregues 42 ambulâncias do tipo d ao valor 
r$390.329,13 (trezentos e noventa mil, trezentos e vinte nove reais e treze 
centavos), totalizando r$16.393.823,46 (dezesseis milhões, trezentos e no-
venta e três mil, oitocentos e vinte três reais e quarenta seis centavos);
3.3.considerando que já foram entregues 03 ambulâncias do tipo c no 
valor original total de r$863.700,00 (oitocentos e sessenta e três mil, se-
tecentos reais), e que faltam serem entregues 37 unidades da ambulância 
tipo c ao valor unitário de r$311.267,00 (trezentos e onze mil, duzentos e 
sessenta e sete reais), totalizando o montante de r$11.516.879,00 (onze 
milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta nove reais);
3.4.considerando as ambulâncias já entregues e as que faltam ser entre-
gues com o valor reequilibrado, totalizando o valor global do contrato em 
r$28.774.402,46 (vinte e oito milhões, setecentos e setenta quatro mil, 
quatrocentos e dois reais e quarenta seis centavos).
da dotaÇÃo orÇaMeNtária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8289; elemento de despesa: 449052 e fon-
te de recurso: 0103 / 0301 / 0149 / 0349 / 0101 / 0301.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº 064/2021, não alteradas por este instrumento.
data da assiNatUra: 10/06/22
ordenador: ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 813388
1º termo aditivo ao contrato Nº 007/sesPa/2021
Processo: 2022/287423
objeto: o presente instrumento tem por objeto a repactuação de serviços 
hospitalares e metas quantitativas no Hospital Jean Bitar, conforme des-
crição no anexo técnico deste aditivo, iniciando a partir da assinatura do 
instrumento até o final da vigência contratual ou que seja modificada me-
diante novo termo aditivo. revoga-se o anexo técnico i anterior, de modo 
que passa a vigorar o anexo técnico i do presente termo aditivo.
Valor: O presente termo aditivo não acarretará impacto financeiro ao va-
lor global do contrato de Gestão, permanecendo o valor mensal de r$ 
3.846.558,00 (três milhões oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e 
cinquenta e oito reais)
data de assinatura: 09/06/2022
Vigência: a partir da data da assinatura até o fim da vigência contratual ou 
que seja modificado mediante novo termo aditivo.
contratado: iNstitUto de deseNvolviMeNto social e HUMaNo- idNsH
end.: rua cônego Jerônimo Pimentel, nº 543- Umarizal Belém/Pa
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de Barros-
secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 813763
19º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 001/sesPa/2017
Processo: 2022/548031
objeto: o presente instrumento tem por objeto a implantação do serviço de 
Hemodinâmica no Hospital regional Público do sudeste do Pará dr Geraldo 
veloso, o pagamento se dará de forma mensal, de acordo com a inserção 
do serviço no Sistema Estadual de Regulação- SER, até o fim da vigência 
do contrato de Gestão nº 001/sesPa/2017. inclui-se ao contrato de Ges-
tão os anexos deste termo aditivo sobre sadt de Hemodinâmica
data de assinatura: 10/06/2022
valor: o valor de custeio mensal do contrato receberá um aumento de  r$ 
740.967,99 passando de r$ 5.535.282,90 para r$ 6.276.250,89 ( seis 
milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta 
e nove centavos)
dotação orçamentária: 8877 elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0303/0301/0101/0149/0349
contratado: associaÇÃo BeNeficeNte de assiteNcia social e Hos-
Pitalar- Pro saUde
end.: rodovia Pa 150 s/n altura do KM 07 ceP: 68.506-670 Bairro: cidade 
Nova Marabá- MaraBá/Pa
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de Barros-
secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 813822

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 034/sesPa/2022

secretaria de estado de saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica 
que realizará licitação na modalidade Pregão eletrônica do tipo “MeNor 
PreÇo Por iteM”, conforme abaixo:
oBJeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos 
do componente especializado de assistência farmacêutica (ceaf), para aten-
der aos pacientes da secretaria de estado de saúde Pública do Pará – sesPa, 
conforme especificação e quantidade descritas no Edital e seus anexos.


