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  COORDENADORIAS / DEMAIS ORGÃOS  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO PREFEITO
Prefeito: Darci José Lermen
Chefe de Gabinete: João José Corrêa
Tel.: (94) 3346-1005
E-mail: gabinete@parauapebas.pa.gov.br
GABINETE  DO VICE- PREFEITO
Vice-Prefeito: João José Trindade
Tel.: (94) 3346-1005
E-mail: gabinete.vice@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Secretário: Cássio André de Oliveira
Tel.: (94) 3346-1234 / (94) 3346-1262 / (94) 3346-2141 / (94) 3346-2383
E-mail: semad@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV
Secretário: Wesley Rodrigues Costa
Tel.: (94) 3356-1721
E-mail: segov@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
Secretária: Maria Mendes da Silva
Tel.: (94) 3346-1005
E-mail: sefaz@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Secretário:  Luiz Alberto Moreira Castilho
Tel.: (94) 3356-1800 (94) 3356-1815 (94) 3356-1816
E-mail: semob@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Secretário: José Leal Nunes
Tel.: (94) 3346-7557 / 2018
E-mail: gabinete.semed@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Secretário: Gilberto Laranjeiras 
Tel.: (94)3346-1020 / (94)3346-1310 / (94) 3346-8533 - Ramal 219
E-mail: semsa@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Secretária: Vânia Pereira Monteiro
Tel.: (94) 3346-6225 / (94) 3346-8224 / (94) 3346-8225 / (94) 3346-8232
E-mail: semas@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
Secretário: Fabricio Alves dos Reis
Tel.: (94) 3346-3987 / (94) 3346-1456
E-mail: semma@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEMURB
Secretário: Morvan Cabral Abreu
Tel.: (94) 3356-1482 / (94) 3346-7262  Whatsapp: (94) 98808-0295
E-mail: semurb@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB
Secretário: José Orlando Menezes Andrade
Tel.: (94) 3356-0934
E-mail: sehab@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E 
DEFESA DO CIDADÃO - SEMSI
Secretário: Denis Gabriel Assunção 
Tel.: (94) 3346-2182
E-mail: semsi@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - SEDEN
Secretário: Mariano de Sousa Barreira Júnior
Tel.: (94) 3356-0908
E-mail: seden@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMMU
Secretária: Edileide Maria Batista Nascimento
Tel.: (94) 3356-0773
E-mail: sec.mulher@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT
Secretário: Josafá Gomes de Araujo
Tel.: (94) 3346-2007
E-mail: secult@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL - SEMPROR
Secretário: Milton Zimmer Schneider
Tel.: (94) 3346-8220 / 8221
E-mail: sempror@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
Secretário: Leandro Gambeta 
Tel.: (94) 3346-7268
E-mail: semel@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
Secretário: Rodrigo de Souza Mota
Tel.: (94) 3356-1005
E-mail: semtur@parauapebas.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO, 
ENERGIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEMMECT
Secretário: Leandro Brandão
Tel.: (94) 3356-1005
E-mail: semmect@parauapebas.pa.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - SEJUV
Secretário: Yuri dos Santos Sobieski
Tel.: (94) 3346-7679
E-mail: sejuv@parauapebas.pa.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Presidente: Ivanaldo Braz Silva Simplício
Tel.: (94) 98407-6124
E-mail: atendimento@parauapebas.pa.leg.br
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS
Diretor Executivo: Elson Cardoso de Jesus
Tel.: (94) 3346-7261
E-mail: atendimento@saaep.com.br

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Procuradora: Quésia Siney Gonçalves Lustosa
Tel.: (94) 3346-1005 / (94) 3346-8195
E-mail: procuradoria@parauapebas.pa.gov.br

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CLC
Coodenadora: Fabiana de Souza Nascimento
Tel.: (94) 3356-3482
E-mail: licitacao@parauapebas.pa.gov.br

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Controladora: Julia Beltrão Dias Praxedes
Tel.: (94) 3327-7414 | Ramal 2197
E-mail: controladoria@parauapebas.pa.gov.br 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM
Secretário: Vicente Emerson Chagas Reis
Tel.: (94) 3356-0531 | (94) 3356-1614
E-mails: ascom@parauapebas.pa.gov.br / imprensa@parauapebas.pa.gov.br 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
Coordenador: Jailson Oliveira Sousa
Tel.: (94) 3356-2597 ou 199
E-mail: defesa.civil@parauapebas.pa.gov.br  

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -DTIC
Diretor: Emanuel Amoras Rodrigues
Tel.: (94) 3346 -1005 | Ramal 2221
E-mail: informatica@parauapebas.pa.gov.br

COORDENADORIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  - CMRF
Coordenador: José Alves de Lima
Tel.: (94) 3346-7261/ (94) 3346 - 7262 | Ramal 205
E-mail: cmrf@parauapebas.pa.gov.br

COORDENADORIA DE TREINAMENTO E RECURSOS HUMANOS - CTRH
Coordenadora: Elveni Dalferth
Tel.: (94) 3346-7254 / (94) 3346-7255 
E-mail: ctrh@parauapebas.pa.gov.br 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
Diretor: Artur Carvalho Ferreira
Tel.: (94) 3346-8209 / (94) 3346-8207
E-mail: dam@parauapebas.pa.gov.br 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DMTT
Diretor: Raphael Pinheiro de Sá
Tel.: (94) 3356-0611
E-mail: dmtt@parauapebas.pa.gov.br 

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE - DRC
Diretor: Andrew Silva de Souza 
Tel.: (94) 3346-8218
E-mail: drc@parauapebas.pa.gov.br 

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INDÍGENAS - DRI
Diretor: Girlan Pereira da Silva
E-mail: dri.gabin@parauapebas.pa.gov.br

POLO  MOVELEIRO
Coodenador: Luis Carlos Mendes de Carvalho
Tel.: (94) 3356-0908
E-mail: seden@parauapebas.pa.gov.br

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
Coordenadora: Evellyn Salomão Melo Moutinho
Tel.: (94) 3346 - 7252 / 7253 | 151
E-mail: procon@parauapebas.pa.gov.br

OUVIDORIA
Coordenadora: Gracieli Brito
Tel.: (94) 3356-0772 / 99191-1787
E-mail: ouvidoria@parauapebas.pa.gov.br

CONVÊNIOS
Coordenador: Cleverland Carvalho de Araújo
Tel.: (94) 3346-1005 | Ramal 2241
E-mail: coordconvenios@parauapebas.pa.gov.br
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EXECUTIVO
.

CENTRAL DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS

.

AVISO DE CREDENCIAMENTO
.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8/2021-131PMP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - por intermédio do Fundo 
Municipal de Educação, mediante a Pregoeira devidamente designada, 
comunica a todos os interessados que a partir desta data fica SUSPENSO 
o Processo de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021-131PMP, do tipo menor 
preço, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços continuados de arranjo de pagamento, fazendo uso 
de tecnologia de meio de pagamento, com rede credenciada e software 
de gerenciamento para intermediar as despesas com manutenção 
preventiva, corretiva, fornecimento de produtos e/ou serviços, com 
módulo de acompanhamento de utilização de pneus, com a finalidade de 
atender as necessidades da frota da Secretaria Municipal de Educação. 
Motivo da suspensão: em razão de medida liminar nos autos do processo 
judicial nº 0810544-58.2022.8.14.0040.
PARAUAPEBAS - PA, 08 de Agosto de 2022.
FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO
Pregoeira

Protocolo: 6312
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 20220613
ORIGEM CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-001GABIN
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/GABIN
CONTRATADA(O) IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA
OBJETO Contratação de até duas (2) agências de publicidade para a prestação 
de serviços especializados em comunicação social, compreendendo o conjunto 
de atividades realizadas integradamente que tenham por finalidade o estudo, 
o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução e distribuição externa 
(divulgação) dos serviços publicitários de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL R$ 9.817.500,00 (nove milhões, oitocentos e dezessete mil, 
quinhentos reais)
VIGÊNCIA 12 (doze) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
DATA DA EMISSÃO 28 de julho de 2022.

Protocolo: 6321

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

.

PORTARIAS
.

PORTARIA Nº 0516/2022
Dispõe sobre a designação de Fiscal de Obra e Gestor de Contrato para 
assistir e subsidiar o Secretário Municipal de Obras e de outras providencias.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no uso das atribuições conferidas 
pelo decreto n° 156, de 17 de Fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de atender o disposto no art. 67 da Lei 
8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos;
RESOLVE:
Art. 10. Designar o servidor Leonardo Olímpio Azevedo, Eng. Civil, CT: 
54.190, lotado na Secretaria Municipal de Obras, para exercer a função 
de Fiscal de Obras e Contrato, relativo ao Contrato n° 20220301, que 
representará a Secretaria Municipal de Obras perante a contratada WAMIX 
SERVIÇOS ELETRICOS E COMERCIO EIRELI, e zelará pela boa execução 
do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e 
controle, devendo ainda:
Art. 20.  Constituem atribuições do Fiscal de Obra, entre outras:
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação 
de serviço ou a execução da obra e, após conferência prévia do objeto 
contratado, encaminhar os documentos pertinentes ao gestor do contrato 
para certificação;
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
III - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades 
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
IV - Comunicar ao gestor do contrato eventuais atrasos nos prazos de 

entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, 
se for o caso;
V - Acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato 
as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra, do 
fornecimento ou da prestação do serviço;
VI - Informar ao gestor do contrato, em prazo hábil, no caso de haver 
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato;
VII - Avaliar e aprovar periodicamente etapas concluídas e emitir 
autorizações para início de novas etapas de serviços que fazem parte do 
objeto contratado.
VIII - Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem 
cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato 
conforme o disposto nos § 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;
IX - Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, 
especialmente o atendimento ás especificações atinentes ao objeto e 
sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local 
onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos 
encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e 
colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível 
procedimento de sanção contratual;
X - Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela 
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual 
e/ou aplicação de penalidades;
XI - Comunicar ao Gestor do Contrato eventual subcontratação da 
execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
XII - Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de 
crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o 
caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e 
urbanidade no atendimento;
XIII - Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada 
locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;
XIV - Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização 
pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual 
exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do 
acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar 
à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
XV - Cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução 
dos serviços, na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas 
folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e 
onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos 
tais como: indicação técnica, início e término de etapas de serviço, 
causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, 
recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências;
XVI - Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no 
item anterior no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir 
como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de 
eventuais reivindicações futuras;
XVII - Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se 
apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer 
em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o 
recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
XVIII - Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento
seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta estiver dificultando 
a execução dos serviços;
XIX - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e 
determinar desfazimento, ajustes ou correções;
XX - Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade 
em documento;
Art. 30.  Constituem atribuições do Gestor do Contrato, entre outras:
I - Quando da medição e pagamento, receber do fiscal da obra as 
informações e documentos pertinentes estabelecidos em contrato como 
condição para pagamento dos serviços executados, analisar, conferir e atestar 
as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
II - Promover o adequado encaminhamento, à unidade competente, das 
ocorrências contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal da obra 
para fins de alterações contratuais ou de aplicação de penalidades e 
demais medidas pertinentes;
III - Manter controles adequados e efetivos dos contratos sob sua gestão, 
dos quais constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, 
inclusive o controle do saldo contratual;
IV - Propor medidas que melhorem a execução do contrato, consideradas 
as recomendações do controle interno do órgão.
V - Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua 
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado 
pelas partes, de acordo com o art.73 da Le¡ n° 8.666, de 1993, recusando, 
de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
Art. 40. O servidor designado no artigo anterior atestará ciência de sua 
responsabilidade mediante assinatura no ANEXO ÚNICO desta Portaria.
Art. 50. Na ausência do servidor Leonardo Olímpio Azevedo, fica designado 
como suplente a servidora Giseli Moreira da Costa, Assessor Especial III, 
Dec. 238/2022, lotado na Secretaria Municipal de Obras.
Art.6º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando a portaria n°0217/2022-SEMOB e quaisquer disposições anteriores.
Município de Parauapebas/PA, 08 de Agosto de 2022.
Luiz Alberto Moreira Castilho
Secretário Municipal de Obras
Dec. nº 156/2022
ANEXO ÚNICO
PORTARIA N° 0516/2022 - DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE OBRAS E CONTRATO
DADOS DO CONTRATO:
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CONTRATO N° 20220301 UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADO: WAMIX SERVIÇOS ELETRICOS E COMERCIO EIRELI

CNPJ:  30.179.472/0001-14 VALOR DO CONTRATO:
 

R$ 299.900,00

VlGÊNClA:

Até 10 (Dez) meses, iniciando a partir da data de sua assinatura pelas partes, com validade e eficácia 
legal após a publicação do seu extrato, com início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 
excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 

1º, Lei nº 8.666/93.

OBJETO:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de cimento Portland Composto CP II-32 (Saco 

de 50 KG), para atender a Secretaria Municipal de Obras, no município de Parauapebas, Estado do 
Pará.

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Leonardo Olímpio Azevedo, CT-54.190, ocupante do cargo de 
Engenheiro Civil, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das 
funções que são inerentes à fiscalização do contrato acima mencionado.
___________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Titular
Eu, Giseli Moreira da Costa, Assessor Especial III, Dec. 238/2022, declaro-
me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes à 
fiscalização do contrato acima mencionado.
____________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Suplente

Protocolo: 6313
PORTARIA Nº 0517/2022
Dispõe sobre a designação de Fiscal de Obra e Gestor de Contrato para 
assistir e subsidiar o Secretário Municipal de Obras e de outras providencias.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no uso das atribuições conferidas 
pelo decreto n° 156, de 17 de Fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de atender o disposto no art. 67 da Lei 
8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos;
RESOLVE:
Art. 10. Designar o servidor Giseli Moreira da Costa, Assessor Especial III, 
Dec. 238/2022, lotado na Secretaria Municipal de Obras, para exercer a 
função de Fiscal de Obras e Contrato, relativo ao Contrato n° 20220088, 
que representará a Secretaria Municipal de Obras perante a contratada 
WAMIX SERVIÇOS ELETRICOS E COMERCIO EIRELI, e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, 
fiscalização e controle, devendo ainda:
Art. 20.  Constituem atribuições do Fiscal de Obra, entre outras:
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação 
de serviço ou a execução da obra e, após conferência prévia do objeto 
contratado, encaminhar os documentos pertinentes ao gestor do contrato 
para certificação;
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
III - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades 
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
IV - Comunicar ao gestor do contrato eventuais atrasos nos prazos de 
entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, 
se for o caso;
V - Acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato 
as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra, do 
fornecimento ou da prestação do serviço;
VI - Informar ao gestor do contrato, em prazo hábil, no caso de haver 
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato;
VII - Avaliar e aprovar periodicamente etapas concluídas e emitir 
autorizações para início de novas etapas de serviços que fazem parte do 
objeto contratado.
VIII - Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem 
cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato 
conforme o disposto nos § 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;
IX - Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, 
especialmente o atendimento ás especificações atinentes ao objeto e 
sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local 
onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos 
encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e 
colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível 
procedimento de sanção contratual;
X - Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela 
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual 
e/ou aplicação de penalidades;
XI - Comunicar ao Gestor do Contrato eventual subcontratação da 
execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
XII - Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de 
crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o 
caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e 
urbanidade no atendimento;
XIII - Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada 
locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;
XIV - Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização 
pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual 
exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do 
acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar 
à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
XV - Cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução 
dos serviços, na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas 

folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e 
onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos 
tais como: indicação técnica, início e término de etapas de serviço, 
causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, 
recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências;
XVI - Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no 
item anterior no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir 
como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de 
eventuais reivindicações futuras;
XVII - Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se 
apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer 
em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o 
recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
XVIII - Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento
seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta estiver dificultando 
a execução dos serviços;
XIX - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e 
determinar desfazimento, ajustes ou correções;
XX - Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade 
em documento;
Art. 30.  Constituem atribuições do Gestor do Contrato, entre outras:
I - Quando da medição e pagamento, receber do fiscal da obra as 
informações e documentos pertinentes estabelecidos em contrato como 
condição para pagamento dos serviços executados, analisar, conferir 
e atestar as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para 
pagamento;
II - Promover o adequado encaminhamento, à unidade competente, das 
ocorrências contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal da obra 
para fins de alterações contratuais ou de aplicação de penalidades e 
demais medidas pertinentes;
III - Manter controles adequados e efetivos dos contratos sob sua gestão, 
dos quais constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, 
inclusive o controle do saldo contratual;
IV - Propor medidas que melhorem a execução do contrato, consideradas 
as recomendações do controle interno do órgão.
V - Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua 
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado 
pelas partes, de acordo com o art.73 da Le¡ n° 8.666, de 1993, recusando, 
de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
Art. 40. O servidor designado no artigo anterior atestará ciência de sua 
responsabilidade mediante assinatura no ANEXO ÚNICO desta Portaria.
Art. 50. Na ausência da servidora Giseli Moreira da Costa, fica designado 
como suplente o servidor Leonardo Olímpio Azevedo, Engenheiro Civil, 
CT-54.190, lotado na Secretaria Municipal de Obras.
Art.6º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando a portaria n° 0097/2022-SEMOB e quaisquer disposições 
anteriores.
Município de Parauapebas/PA, 08 de Agosto de 2022.
Luiz Alberto Moreira Castilho
Secretário Municipal de Obras
Dec. nº 156/2022
ANEXO ÚNICO
PORTARIA N° 0517/2022 - DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE OBRAS E CONTRATO
DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO N° 20220088 UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADO: WAMIX SERVIÇOS ELETRICOS E COMERCIO EIRELI

CNPJ:  30.179.472/0001-14 VALOR DO CONTRATO:
 

R$ 84.401,25

VlGÊNClA:
Até 08 (Oito) meses, iniciando a partir da data de assinatura, com validade e eficácia legal após a pu-

blicação do seu extrato, com início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, Lei nº 8.666/93.

OBJETO:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de tijolo de barro cozido, tipo furado, de 8 
furos, para atender a Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, no Município de Parauapebas, estado 

do Pará.

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Giseli Moreira da Costa, Dec. 238/2022, ocupante do cargo de Assessor 
Especial III, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções 
que são inerentes à fiscalização do contrato acima mencionado.
____________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Titular
Eu, Leonardo Olímpio Azevedo, CT-54.190, ocupante do cargo de 
Engenheiro Civil, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das 
funções que são inerentes à fiscalização do contrato acima mencionado.
____________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Suplente

Protocolo: 6314
PORTARIA Nº 0518/2022
Dispõe sobre a designação de Fiscal de Obra e Contrato para assistir e 
subsidiar o Secretário Municipal de Obras e de outras providencias.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no uso das atribuições conferidas 
pelo decreto n° 156, de 17 de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de atender o disposto no art. 67 da Lei 
8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos;
RESOLVE:
Art. 10. Designar a servidora Giseli Moreira da Costa, Assessor Especial 
III, Dec. 238/2022, lotado na Secretaria Municipal de Obras, para exercer 
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a função de Fiscal de Obras e Contrato, relativo ao Contrato n° 20220567, 
que representará a Secretaria Municipal de Obras perante a contratada 
GEOLOGIA CANAÃ EXTRATIVISMO MINERAL EIRELI, e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, 
fiscalização e controle, devendo ainda:
Art. 20.  Constituem atribuições do Fiscal de Obra, entre outras:
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação 
de serviço ou a execução da obra e, após conferência prévia do objeto 
contratado, encaminhar os documentos pertinentes ao gestor do contrato 
para certificação;
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
III - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se 
encontram de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
IV - Comunicar ao gestor do contrato eventuais atrasos nos prazos de 
entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, 
se for o caso;
V - Acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato 
as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra, do 
fornecimento ou da prestação do serviço;
VI - Informar ao gestor do contrato, em prazo hábil, no caso de haver 
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato;
VII - Avaliar e aprovar periodicamente etapas concluídas e emitir 
autorizações para início de novas etapas de serviços que fazem parte do 
objeto contratado.
VIII - Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem 
cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato 
conforme o disposto nos § 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;
IX - Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, 
especialmente o atendimento ás especificações atinentes ao objeto e 
sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local 
onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos 
encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e 
colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível 
procedimento de sanção contratual;
X - Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela 
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual 
e/ou aplicação de penalidades;
XI - Comunicar ao Gestor do Contrato eventual subcontratação da 
execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
XII - Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de 
crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o 
caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e 
urbanidade no atendimento;
XIII - Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada 
locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;
XIV - Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização 
pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual 
exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do 
acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar 
à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
XV - Cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução 
dos serviços, na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas 
folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e 
onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos 
tais como: indicação técnica, início e término de etapas de serviço, 
causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, 
recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências;
XVI - Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no 
item anterior no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir 
como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de 
eventuais reivindicações futuras;
XVII - Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se 
apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer 
em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o 
recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
XVIII - Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento
seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta estiver dificultando 
a execução dos serviços;
XIX - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e 
determinar desfazimento, ajustes ou correções;
XX - Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade 
em documento;
Art. 30.  Constituem atribuições do Gestor do Contrato, entre outras:
I - Quando da medição e pagamento, receber do fiscal da obra as 
informações e documentos pertinentes estabelecidos em contrato como 
condição para pagamento dos serviços executados, analisar, conferir e atestar 
as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
II - Promover o adequado encaminhamento, à unidade competente, das 
ocorrências contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal da obra 
para fins de alterações contratuais ou de aplicação de penalidades e 
demais medidas pertinentes;
III - Manter controles adequados e efetivos dos contratos sob sua gestão, 
dos quais constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, 
inclusive o controle do saldo contratual;
IV - Propor medidas que melhorem a execução do contrato, consideradas 
as recomendações do controle interno do órgão.
V - Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua 
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado 
pelas partes, de acordo com o art.73 da Le¡ n° 8.666, de 1993, recusando, 
de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

Art. 40. O servidor designado no artigo anterior atestará ciência de sua 
responsabilidade mediante assinatura no ANEXO ÚNICO desta Portaria.
Art. 50. Na ausência da servidora Giseli Moreira da Costa, fica designado 
como suplente o servidor Luanderson Mendes Silva, Assessor Especial VII, 
Dec. 336/2017, lotado na Secretaria Municipal de Obras.
Art.6º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando a portaria n° 0447/2022-SEMOB e quaisquer disposições anteriores.
Município de Parauapebas/PA, 08 de Agosto de 2022.
Luiz Alberto Moreira Castilho
Secretário Municipal de Obras
Dec. nº 156/2022
ANEXO ÚNICO
PORTARIA N° 0518/2022 - DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE OBRAS E CONTRATO
DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO N° 20220567 UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADO: GEOLOGIA CANAÃ EXTRATIVISMO MINERAL EIRELI

CNPJ:  20.929.711/0001-52 VALOR DO CONTRATO: R$ 302.445,00

VlGÊNClA:

Até 08 (oito) meses, iniciando a partir da data de sua assinatura pelas partes, com validade e eficácia 
legal após a publicação do seu extrato, com início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 
excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 

1º, Lei nº 8.666/93.

OBJETO:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de areia grossa, areia média, areia fina para 

levante, brita n° 1, pó de brita e pedra de mão, para atender a Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, 
no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Giseli Moreira da Costa, Dec. 238/2022, ocupante do cargo de Assessor 
Especial III, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções 
que são inerentes à fiscalização do contrato acima mencionado.
____________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Titular
Eu, Luanderson Mendes Silva, Dec. 336/2017, ocupante do cargo de 
Assessor Especial VII, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das 
funções que são inerentes à fiscalização do contrato acima mencionado.
____________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Suplente

Protocolo: 6315
PORTARIA Nº 0519/2022
Dispõe sobre a designação de Fiscal de Obra e Contrato para assistir e 
subsidiar o Secretário Municipal de Obras e de outras providencias.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no uso das atribuições conferidas 
pelo decreto n° 156, de 17 de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de atender o disposto no art. 67 da Lei 
8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos;
RESOLVE:
Art. 10. Designar a servidora Giseli Moreira da Costa, Assessora Especial 
III, Dec. 238/2022, lotada na Secretaria Municipal de Obras, para exercer 
a função de Fiscal de Obras e Contrato, relativo ao Contrato n° 20220562, 
que representará a Secretaria Municipal de Obras perante a contratada 
H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA EPP, e zelará pela boa execução do 
objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e 
controle, devendo ainda:
Art. 20.  Constituem atribuições do Fiscal de Obra, entre outras:
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação 
de serviço ou a execução da obra e, após conferência prévia do objeto 
contratado, encaminhar os documentos pertinentes ao gestor do contrato 
para certificação;
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
III - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se 
encontram de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
IV - Comunicar ao gestor do contrato eventuais atrasos nos prazos de 
entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, 
se for o caso;
V - Acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato 
as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra, do 
fornecimento ou da prestação do serviço;
VI - Informar ao gestor do contrato, em prazo hábil, no caso de haver 
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato;
VII - Avaliar e aprovar periodicamente etapas concluídas e emitir 
autorizações para início de novas etapas de serviços que fazem parte do 
objeto contratado.
VIII - Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem 
cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato 
conforme o disposto nos § 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;
IX - Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, 
especialmente o atendimento ás especificações atinentes ao objeto e 
sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local 
onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos 
encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e 
colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível 
procedimento de sanção contratual;
X - Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela 
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual 
e/ou aplicação de penalidades;
XI - Comunicar ao Gestor do Contrato eventual subcontratação da 
execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
XII - Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de 
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crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o 
caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e 
urbanidade no atendimento;
XIII - Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada 
locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;
XIV - Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização 
pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual 
exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do 
acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar 
à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
XV - Cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução 
dos serviços, na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas 
folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e 
onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos 
tais como: indicação técnica, início e término de etapas de serviço, 
causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, 
recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências;
XVI - Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no 
item anterior no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir 
como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de 
eventuais reivindicações futuras;
XVII - Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se 
apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer 
em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o 
recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
XVIII - Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento
seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta estiver dificultando 
a execução dos serviços;
XIX - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e 
determinar desfazimento, ajustes ou correções;
XX - Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade 
em documento;
Art. 30.  Constituem atribuições do Gestor do Contrato, entre outras:
I - Quando da medição e pagamento, receber do fiscal da obra as 
informações e documentos pertinentes estabelecidos em contrato como 
condição para pagamento dos serviços executados, analisar, conferir e atestar 
as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
II - Promover o adequado encaminhamento, à unidade competente, das 
ocorrências contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal da obra 
para fins de alterações contratuais ou de aplicação de penalidades e 
demais medidas pertinentes;
III - Manter controles adequados e efetivos dos contratos sob sua gestão, 
dos quais constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, 
inclusive o controle do saldo contratual;
IV - Propor medidas que melhorem a execução do contrato, consideradas 
as recomendações do controle interno do órgão.
V - Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua 
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado 
pelas partes, de acordo com o art.73 da Le¡ n° 8.666, de 1993, recusando, 
de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
Art. 40. O servidor designado no artigo anterior atestará ciência de sua 
responsabilidade mediante assinatura no ANEXO ÚNICO desta Portaria.
Art. 50. Na ausência do servidor Giseli Moreira da Costa, fica designado 
como suplente o servidor Luanderson Mendes Silva, Assessor Especial VII, 
Dec. 336/2017, lotado na Secretaria Municipal de Obras.
Art.6º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando a portaria n°0440/2022-SEMOB e quaisquer disposições anteriores.
Município de Parauapebas/PA, 08 de agosto de 2022.
Luiz Alberto Moreira Castilho
Secretário Municipal de Obras
Dec. nº 156/2022
ANEXO ÚNICO
PORTARIA N° 0519/2022 - DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE OBRAS E 
CONTRATO
DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO N° 20220562 UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADO: H NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA EPP

CNPJ:  11.789.835/0001-99 VALOR DO CONTRATO: R$ 309.954,00

VlGÊNClA:

Até 08 (oito) meses, iniciando a partir da data de sua assinatura pelas partes, com validade e eficácia 
legal após a publicação do seu extrato, com início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 
excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 

1º, Lei nº 8.666/93.

OBJETO:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de areia grossa, areia média, areia fina 

para levante, brita n° 1, pó de brita e pedra de mão, para atender a Secretaria Municipal de Obras – 
SEMOB, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Giseli Moreira da Costa, Dec. 238/2022, ocupante do cargo de 
Assessora Especial III, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das 
funções que são inerentes à fiscalização do contrato acima mencionado.
____________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Titular
Eu, Luanderson Mendes Silva, Dec. 336/2017, ocupante do cargo de 
Assessor Especial VII, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das 
funções que são inerentes à fiscalização do contrato acima mencionado.
____________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Suplente

Protocolo: 6316

PORTARIA Nº 0520/2022
Dispõe sobre a designação de Fiscal de Obra e Gestor de Contrato para 
assistir e subsidiar o Secretário Municipal de Obras e de outras providencias.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no uso das atribuições conferidas 
pelo decreto n° 156, de 17 de Fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de atender o disposto no art. 67 da Lei 
8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos;
RESOLVE:
Art. 10. Designar o servidor Giseli Moreira da Costa, Assessor Especial III, 
Dec. 238/2022, lotado na Secretaria Municipal de Obras, para exercer a 
função de Fiscal de Obras e Contrato, relativo ao Contrato n° 20220358, 
que representará a Secretaria Municipal de Obras perante a contratada 
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI-ME, e 
zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle, devendo ainda:
Art. 20.  Constituem atribuições do Fiscal de Obra, entre outras:
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação 
de serviço ou a execução da obra e, após conferência prévia do objeto 
contratado, encaminhar os documentos pertinentes ao gestor do contrato 
para certificação;
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
III - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades 
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
IV - Comunicar ao gestor do contrato eventuais atrasos nos prazos de 
entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, 
se for o caso;
V - Acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato 
as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra, do 
fornecimento ou da prestação do serviço;
VI - Informar ao gestor do contrato, em prazo hábil, no caso de haver 
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato;
VII - Avaliar e aprovar periodicamente etapas concluídas e emitir 
autorizações para início de novas etapas de serviços que fazem parte do 
objeto contratado.
VIII - Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem 
cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato 
conforme o disposto nos § 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;
IX - Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, 
especialmente o atendimento ás especificações atinentes ao objeto e 
sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local 
onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos 
encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e 
colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível 
procedimento de sanção contratual;
X - Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela 
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual 
e/ou aplicação de penalidades;
XI - Comunicar ao Gestor do Contrato eventual subcontratação da 
execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
XII - Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de 
crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o 
caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e 
urbanidade no atendimento;
XIII - Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada 
locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;
XIV - Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização 
pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual 
exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do 
acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar 
à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
XV - Cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução 
dos serviços, na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas 
folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e 
onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos 
tais como: indicação técnica, início e término de etapas de serviço, 
causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, 
recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências;
XVI - Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no 
item anterior no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir 
como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de 
eventuais reivindicações futuras;
XVII - Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se 
apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer 
em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o 
recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
XVIII - Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento
seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta estiver dificultando 
a execução dos serviços;
XIX - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e 
determinar desfazimento, ajustes ou correções;
XX - Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade 
em documento;
Art. 30.  Constituem atribuições do Gestor do Contrato, entre outras:
I - Quando da medição e pagamento, receber do fiscal da obra as 
informações e documentos pertinentes estabelecidos em contrato como 
condição para pagamento dos serviços executados, analisar, conferir e atestar 
as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
II - Promover o adequado encaminhamento, à unidade competente, das 
ocorrências contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal da obra 
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para fins de alterações contratuais ou de aplicação de penalidades e 
demais medidas pertinentes;
III - Manter controles adequados e efetivos dos contratos sob sua gestão, 
dos quais constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, 
inclusive o controle do saldo contratual;
IV - Propor medidas que melhorem a execução do contrato, consideradas 
as recomendações do controle interno do órgão.
V - Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua 
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado 
pelas partes, de acordo com o art.73 da Le¡ n° 8.666, de 1993, recusando, 
de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
Art. 40. O servidor designado no artigo anterior atestará ciência de sua 
responsabilidade mediante assinatura no ANEXO ÚNICO desta Portaria.
Art. 50. Na ausência da servidora Giseli Moreira da Costa, fica designado 
como suplente o servidor Leonardo Olímpio Azevedo, Engenheiro Civil, 
CT-60.831, lotado na Secretaria Municipal de Obras.
Art.6º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando a portaria n°0260/2022-SEMOB e quaisquer disposições anteriores.
Município de Parauapebas/PA, 08 de Agosto de 2022.
Luiz Alberto Moreira Castilho
Secretário Municipal de Obras
Dec. nº 156/2022
ANEXO ÚNICO
PORTARIA N° 0520/2022 - DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE OBRAS E 
CONTRATO
DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO N° 20220358 UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONTRATADO: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI-ME

CNPJ: 22.327.120/0001-30
 

VALOR DO CONTRATO:
 

R$ 1.504,00

VlGÊNClA:

04 (Quatro) meses, iniciando a partir da data de sua assinatura pelas partes, com validade e eficácia 
legal após a publicação do seu extrato, com início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 
excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 

1º, Lei nº 8.666/93.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais equipamentos de proteção 
individual (EPI’s), para serem utilizados nas demandas e necessidades dos seus colaboradores 

com serviços de responsabilidade da Secretaria de Obras- SEMOB, desta Prefeitura Municipal de 
Parauapebas, Estado do Pará.

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Giseli Moreira da Costa, Dec. 238/2022, ocupante do cargo de Assessor 
Especial III, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções 
que são inerentes à fiscalização do contrato acima mencionado.
____________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Titular
Eu, Leonardo Olímpio Azevedo, CT-60.831, ocupante do cargo de 
Engenheiro Civil, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das 
funções que são inerentes à fiscalização do contrato acima mencionado.
____________________________
Assinatura do Fiscal de Obras e Contrato - Suplente

Protocolo: 6317

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

.

CONVOCAÇÃO
.

CONVOCAÇÃO
Parauapebas-PA, 02 de agosto de 2022.
DE: Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
Parauapebas – CMDPDP
PARA: Conselheiros(as) Titulares e Suplentes,
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
Parauapebas – CMDPDP criado pela Lei Municipal 4.486/12 e revogado 
pela Lei Municipal – Nº4.697/17 vem através deste, convocar Vossa 
Senhoria para participação da Reunião Ordinária deste colegiado.
DATA: 09/08/2022 (terça-feira)
HORÁRIO: das 09:00 às 12:00h 
LOCAL: Auditório da Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência 
de Parauapebas-COMPED
Rua: F, n° 286 – Bairro União
PAUTA DO DIA:
Leitura e aprovação da Ata anterior;
Informes Gerais;
Rede de Proteção à Pessoa com deficiência;
Planejamento para a XIV Semana de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência;
Relatos das comissões;
O que mais houver;
Atenciosamente;
José Monteiro dos Santos
Presidente/CMDPDP
Portaria nº 013/2021

Protocolo: 6310

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA INSTITUCIONAL E 
DEFESA DO CIDADÃO

.

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

.

ATOS
.

PORTARIA Nº 01, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.
O Secretário Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão- 
SEMSI, Denis Magalhães Assunção - Dec. Nº018/2021, no uso da 
competência que lhe confere Art. 14 da Lei 4549, de 13 de dezembro de 2013;
 E tendo em vista o disposto nos Arts. 125, 171 e 172, parágrafos §1º 
e §2º Art. 173 da Lei Complementar Municipal 007/2013 - Estatuto da 
Guarda Municipal de Parauapebas.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar Adeilson Brito Prado MAT. 6395, (GUARDA MUNICIPAL), 
Luciane Guimarães da Silva MAT. 6362, (GUARDA MUNICIPAL) Patrick Luís 
Macedo Monteiro MAT. 6852 (GUARDA MUNICIPAL) para, sob a presidência 
do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
visando à apuração de eventuais responsabilidades disciplinares 
administrativas descritas no NUMERO DE PROCESSO 0810130-
60.2022.14.0040, INQUERITO POLICIAL, E ORGÃO JULGADOR DA 2ª 
VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS, em face de Robson Leite Gomes 
MAT.6404 (GUARDA MUNCIPAL), bem como proceder ao exame dos atos 
e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.
Art. 2º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 
trabalhos da referida comissão.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Parauapebas-PA, 08 de agosto de 2022.

Protocolo: 6311

AUTARQUIAS

.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PARAUAPEBAS

.

PORTARIAS
.

PORTARIA N0 500 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA O SERVIDOR PARA ATUAR COMO GESTOR/FISCAL DO 
CONTRATO N° 090/2022 SAAEP, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP E A EMPRESA 
B.M. MATTEUCI-EPP, E EXPEDE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Parauapebas – SAAEP, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
aquelas emanadas do inciso XIV do artigo 6° da Lei n° 4.385, de 11 de 
agosto de 2009, bem como nas disposições legais presentes no artigo 67 
da Lei Federal n° 8.666/93 e;
CONSIDERANDO a formalização do contrato n° 090/2022/SAAEP, cujo 
objeto é aquisição de gêneros alimentícios, material descartável, material 
de higiene e limpeza e utensílios de copa e cozinha, para atender as 
necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP.
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor para atuar como 
fiscal da execução da referida contratação, a teor do disposto no artigo 
67 da Lei 8.666/93.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor LUÍS CARLOS MENDES DE CARVALHO titular 
do contrato nº 2363/2021 e a servidora LEANA FARIAS GONÇALVES 
RAMOS, titular matrícula nº 162, para atuar como Fiscal e Suplente do 
Fiscal para em conformidade com o disposto no artigo 67 da Lei Federal 
8.666/93, atuar como fiscal da execução do contrato n° 090/2022/SAAEP.
Art. 2º. Determinar que o fiscal / gestor designado por esta autarquia 
cumpra as disposições legais inerentes à fiscalização / gestão da execução 
do objeto do contrato n° 090/2022/SAAEP, bem como as determinações 
legais estabelecidas no artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
Art. 3º. Determinar que seja expedida notificação à empresa contratada a 
cerca da presente designação.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Revogam-se todas as demais disposições em contrário.
Parauapebas/PA, 04 de Agosto de 2022.
Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021r

Protocolo: 6307
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PORTARIA N0 501 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA O SERVIDOR PARA ATUAR COMO GESTOR/FISCAL DO CONTRATO 
N° 092/2022 SAAEP, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP E A EMPRESA ADSERV CASA 
E CONSTRUÇÃO LTDA, E EXPEDE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Parauapebas – SAAEP, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
aquelas emanadas do inciso XIV do artigo 6° da Lei n° 4.385, de 11 de 
agosto de 2009, bem como nas disposições legais presentes no artigo 67 
da Lei Federal n° 8.666/93 e;
CONSIDERANDO a formalização do contrato n° 092/2022/SAAEP, cujo 
objeto é aquisição de gêneros alimentícios, material descartável, material 
de higiene e limpeza e utensílios de copa e cozinha, para atender as 
necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP.
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor para atuar como 
fiscal da execução da referida contratação, a teor do disposto no artigo 
67 da Lei 8.666/93.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor LUÍS CARLOS MENDES DE CARVALHO titular 
do contrato nº 2363/2021 e a servidora LEANA FARIAS GONÇALVES 
RAMOS, titular matrícula nº 162, para atuar como Fiscal e Suplente do 
Fiscal para em conformidade com o disposto no artigo 67 da Lei Federal 
8.666/93, atuar como fiscal da execução do contrato n° 092/2022/SAAEP.
Art. 2º. Determinar que o fiscal / gestor designado por esta autarquia 
cumpra as disposições legais inerentes à fiscalização / gestão da execução 
do objeto do contrato n° 092/2022/SAAEP, bem como as determinações 
legais estabelecidas no artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
Art. 3º. Determinar que seja expedida notificação à empresa contratada a 
cerca da presente designação.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Revogam-se todas as demais disposições em contrário.
Parauapebas/PA, 04 de Agosto de 2022.
Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021r

Protocolo: 6308
PORTARIA N0 502 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA O SERVIDOR PARA ATUAR COMO GESTOR/FISCAL DO CONTRATO 
N° 091/2022 SAAEP, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP E A EMPRESA PCF CAMPOS E 
EXPEDE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Parauapebas – SAAEP, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
aquelas emanadas do inciso XIV do artigo 6° da Lei n° 4.385, de 11 de 
agosto de 2009, bem como nas disposições legais presentes no artigo 67 
da Lei Federal n° 8.666/93 e;
CONSIDERANDO a formalização do contrato n° 091/2022/SAAEP, cujo 
objeto é aquisição de gêneros alimentícios, material descartável, material 
de higiene e limpeza e utensílios de copa e cozinha, para atender as 
necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP.
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor para atuar como 
fiscal da execução da referida contratação, a teor do disposto no artigo 
67 da Lei 8.666/93.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor LUÍS CARLOS MENDES DE CARVALHO titular 
do contrato nº 2363/2021 e a servidora LEANA FARIAS GONÇALVES 
RAMOS, titular matrícula nº 162, para atuar como Fiscal e Suplente do 
Fiscal para em conformidade com o disposto no artigo 67 da Lei Federal 
8.666/93, atuar como fiscal da execução do contrato n° 091/2022/SAAEP.
Art. 2º. Determinar que o fiscal / gestor designado por esta autarquia 
cumpra as disposições legais inerentes à fiscalização / gestão da execução 
do objeto do contrato n° 091/2022/SAAEP, bem como as determinações 
legais estabelecidas no artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
Art. 3º. Determinar que seja expedida notificação à empresa contratada a 
cerca da presente designação.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Revogam-se todas as demais disposições em contrário.
Parauapebas/PA, 04 de Agosto de 2022.
Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021r

Protocolo: 6309

PORTARIA Nº 513 DE 08 AGOSTO DE 2022.
DESIGNA SERVIDORA PARA ATUAR COMO COORDENADORA DO SISTEMA 
DE CONTROLE INTERNO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PARAUAPEBAS – SAAEP, E EXPEDE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Parauapebas, Município de Parauapebas - PA, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, notadamente aquelas definidas no artigo 6º da 
Lei Municipal nº 4.385/2009 e;
CONSIDERANDO que o artigo 3º da Portaria nº 076 de 01 de setembro 
de 2013 institui a função pública de Coordenador do Sistema de Controle 
Interno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas;
CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 4º da Portaria nº 076 
de 01 de setembro de 2013 prevê a remuneração para a função pública 
de Coordenador do Sistema de Controle Interno do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Parauapebas como sendo equivalente à percebida pelo 
Cargo de Provimento em comissão de Diretor Administrativo previsto no 
Anexo II da Lei Municipal nº 4.400, de 26 de março de 2010;
RESOLVE:
Art. 1º Designa a servidora PANMELLA STEPHANIE ACACIO ALVES, Auxiliar 
Administrativo, matrícula n° 137/2017, titular do CPF n° 021.437.102-67, 
para exercer as atribuições e competências da Coordenadoria do Sistema 
de Controle Interno, nos termos do disposto nos artigos 3º e parágrafo 
único do artigo 4º da Portaria nº 076 de 01 de setembro de 2013, para 
que passem a constar da seguinte forma:
1º - A servidora designada no caput deste artigo exercerá a função pública 
de Coordenadora do Sistema de Controle Interno do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Parauapebas, conforme estabelecido no artigo 3º da 
Portaria nº 076/2013.
2º - Nos termos do disposto no parágrafo único da Portaria nº 076/2013, 
a servidora nomeada no artigo 1º desta Portaria, receberá a remuneração 
equivalente à percebida pelo Cargo de Provimento em comissão de Diretor 
Administrativo previsto no anexo II da Lei Municipal nº 4.400 de 26 de 
março de 2010.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Revogam-se todas as demais disposições em contrário.
Parauapebas/PA 08 de Agosto de 2022.
Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021

Protocolo: 6322
PORTARIA N0. 511 DE 08 DE AGOSTO DE 2022
EXONERA DO CARGO DE CHEFE DE SETOR A SERVIDORA QUE ESPECIFICA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, 
Município de Parauapebas, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, 
no uso de suas atribuições constitucionais e de acordo com inciso I, § 1º 
do artigo 46 da Lei Municipal nº 4.231/2002;
CONSIDERANDO que os cargos são de provimento em comissão, de livre 
exoneração pelo Diretor Executivo do SAAEP;
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar a servidora JEANNY LUCE DA SILVA FREITAS do cargo de 
Chefe de Setor - CC3.
Art. 2°. Revoga a Portaria nº 837/2021, tornando sem efeito a designação 
nela contida.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se todas as demais disposições em contrário.
Parauapebas/PA, 08 de agosto de 2022.
Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021

Protocolo: 6319
PORTARIA N0. 512 DE 08 DE AGOSTO DE 2022
EXONERA DO CARGO DE CHEFE DE SETOR A SERVIDORA QUE ESPECIFICA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, 
Município de Parauapebas, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, 
no uso de suas atribuições constitucionais e de acordo com inciso I, § 1º 
do artigo 46 da Lei Municipal nº 4.231/2002;
CONSIDERANDO que os cargos são de provimento em comissão, de livre 
exoneração pelo Diretor Executivo do SAAEP;
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar a servidora PANMELLA STEPHANIE ACACIO ALVES, do 
exercício da função pública de Agente do Sistema de Controle Interno
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se todas as demais disposições em contrário.
Parauapebas/PA, 08 de agosto de 2022.
Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021
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