
 

 
 

PORTARIA Nº 396/2021                                                                    Itupiranga/PA, 20 de Outubro de 2021.  
 

“INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOMEIA COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, Estado da Pará, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e:  
 
 CONSIDERANDO que a empresa SOL NASCENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  celebrou contrato 
de nº 20210259, oriundo do Processo Licitatório nº 6/2021-013-FMS, tendo como objeto a 
“prestação de serviços médicos em Clínica Cirúrgica, Ginecologia / Obstetrícia, ultrassom 
ambulatorial de urgência e emergência. Atender a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando 
assistência médica especializada para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho. Realizar 
procedimentos, tratar infecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando 
tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde. Realizar as atribuições de serviços 
Médicos de urgência e emergência e demais atividades inerentes ao emprego. Platão 24h.” 
 CONSIDERANDO a Resolução nº 239 do Conselho Municipal de Saúde do Município de 
Itupiranga, onde informa falhas na prestação de serviços pela empresa SOL NASCENTE SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA, bem como a existência de pagamento integral mesmo com falhas na execução do 
contrato, requer o CMSI a apuração dos fatos, 
 CONSIDERANDO que se trata de possível causa de rescisão contratual, conforme se 
apreende do art. 78 da Lei 8.666/1993, portanto se faz necessário à instauração de processo 
administrativo, visando sedimentar as informações e apurar a responsabilidade da Contratada aqui 
indicada e demais envolvidos;  
 CONSIDERANDO ainda que, é imprescindível que o processo administrativo seja conduzido 
por uma Comissão de até 03 (três) servidores, especialmente designados para tal mister, podendo 
ser prorrogado por igual período desde que justificadamente.  
 
R E S O L V E:  
 
 Art. 1º – Fica instaurado Processo Administrativo visando apurar o descumprimento de 
clausulas contratuais pela empresa SOL NASCENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, sua responsabilização 
e demais envolvidos. 
 Art. 2º – Para fins de instrução da presente fica nomeada a Comissão nas pessoas de 
FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM, RAIMUNDA BELO LICAR e WALDIR PEREIRA DA SILVA, 
que será presidida pelo primeiro e secretariada pelas demais.  
 Art. 3º – A Comissão deverá concluir o Processo Administrativo dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período e desde que justificadamente, com a 
urgência que o caso requer.  
 Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.  
 Itupiranga – Pará, 20 de Outubro de 2021. 
 
 
 

BENJAMIN TASCA 
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 


