
do presente Contrato nos limites permitidos por lei, em função do 
realinhamento de preço dos valores unitários dos itens contratados 

e cinquenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos). 

8.666/93 e na Cláusula décima quarta do Contrato. Data da Assinatura: 

Objeto: Aquisição de veículos rodoviários em atendimento ao Convênio 

e Desenv. Rural Sustentável, No Município de Primavera/Pa. Finalidade: 

Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Rural Sustentável, no Município de 

Contrato nos limites permitidos por lei, em função do realinhamento de 
preço dos valores unitários dos itens contratados perfazendo o valor de 

 P.E n° 

competências e atribuições que lhe são conferidas pelo art. 53, 
inciso III c/c art.57, §1º, da Lei Orgânica do Município de Santarém, 
e, CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública de zelar 
pelo bom desempenho das atividades administrativas e cumprimento 

o Contrato de Gestão Hospitalar nº 011/2018 de 01/03/2018 com 
o Instituto Panamericano de Gestão - IPG, para o gerenciamento, 
operacionalização, execução de ações e serviços no Hospital 
Municipal de Santarém e da Unidade de Pronto Atendimento, tipo III, 

e a Manifestação Técnica da Controladoria Geral do Município que 
apontou o descumprimento de obrigações pactuadas no Contrato de 
Gestão nº 18/2018, bem como pontuou irregularidades encontradas 

nº 125/2021-PGM, datado de 23 de julho de 2021, que recomendou 

Contas Especial � TCE, a nível municipal, objetivando e respeitando o 
devido processo legal, bem como, a necessidade de se determinar a 
individualização da conduta dos envolvidos, assim como os supostos 
danos causados ao Município por intermédio da Controladoria Geral 

CONSIDERANDO a regulamentação da Tomada de Contas Especial 
através do Decreto Municipal nº 956/2021 � GAP/PMS, de 09 de 

de Agentes realizada pela Controladoria Geral do Município - CGM, 

fato poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Contrato 
(Cláusula Vigésima), e no artigo 87, da Lei nº 8.666/93.

Art. 1º - Instaurar Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos 

Santarém e a Organização Social Instituto Panamericano de Gestão � 

no caso à apurar, nos termos do Decreto Municipal nº 956/2021. 
Art. 2º - O Processo Administrativo encontra fundamento fático 

Manifestação Técnica da Controladoria Geral do Município e Matriz de 
Responsabilização de Agentes. 
Art. 3º � Designa para compor a Comissão de Tomada de Contas 
Especial, os servidores Luzimara Costa Moura, Matrícula nº 23675 
� Presidente, Maria Irlaine Figueira da Silva, Matrícula nº 51293 e 
Gledson Esmilly Sousa Bentes, Matrícula nº 59691, como membros, 
conforme disposição do art. 7º do Decreto nº 956/2021. 
Art. 4º - A Comissão responsável designada terá o prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias para a conclusão dos trabalhos, a contar da data da 
publicação desta Portaria, prorrogável por igual período.
Parágrafo único - O prazo de conclusão dos trabalhos poderá ser 

e sucessivos períodos, observadas, contudo a conveniência e a 
oportunidade administrativa.

contendo as informações a que se refere o Item V, do Anexo I do 
Decreto Municipal nº 956/2021. 
Art. 6º - Fica a Comissão investida dos poderes de investigação e de 
solicitação de qualquer suporte técnico, jurídico e contábil, para que 
possa realizar as medidas necessárias ao cumprimento do presente 
ato. 
Art. 7º - Determino, ainda, que a Comissão observe, na íntegra, todos 
os direitos e garantias constitucionais inerentes aos princípios da ampla 

processo, sob pena de nulidade de seus atos. 
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, aos oito dias do mês de 
julho de 2022.

Santarém/Pa, 20 de julho de 2022
Vânia Maria Azevedo Portela - Secretaria Municipal de Saúde/

Decreto nº 744-2021 � GAP/PMS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA
ORLA DA CIDADE DE MARAPANIM, no Município de Marapanim, 
neste Estado. Data de abertura: 08 de agosto de 2022. Horário: 10h 
(Dez horas). Local: Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas � SEDOP, localizada na Trav. Chaco, no 
2158, Bairro Marco, CEP: 66.093 - 542. Belém/PA. Edital: Disponível 
na Coordenadoria de licitação da SEDOP, no horário de 8h às 14h, 
através de meio digital (CD/DVD virgem/PENDRIVE) e no site www.

Belém-PA, 19 de julho de 2022.
Leandro de Aguiar Alves

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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