
 
 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

   
 

 

SOLICITAÇÃO  
 
 

À Exma. Sra. 

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO 
Prefeita Municipal de São João de Pirabas 
 
SETOR DEMANDANTE 
Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade/Setor/Departamento: SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 
PARTICIPOU DO LEVANTAMENTO 
Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Unidade/Setor/Departamento: SETOR PLANEJAMENTO E SETOR DE ENGENHARIA 
      
Assunto: Solicitação de perfuração e manutenção de poços artesianos DN 150 mm. 
 
                   Senhora Exma. Prefeita, 
                  

Satisfação em cumprimenta-lo por meio desta, solicito a V. Exma. autorização e 
encaminhamento para providências quanto a contratação de empresa especializada em perfuração e 
manutenção de poços artesianos dn 150 mm, conforme necessidades dos Postos de Saúde (USF) e Hospital 
Municipal de São João de Pirabas/Pa, incluindo material e mão de obra, em caráter de urgência. 

 
1 - Objetivo e justificativa da contratação:         

        
1.1 - Este processo de contração de serviços de perfuração de poço e manutenção de poço tem por objetivo 
atender as necessidades da: 
 Secretaria Municipal de Saúde junto aos Postos de Saúde. 

 

1.2. OBJETIVO: A motivação do processo consiste na necessidade de manter a regularidade no Sistema de 

Abastecimento de água potável nos Postos de Saúde e Hospital Municipal, sanando problemas existenciais. 

Outro ponto importante que foi levado em consideração, foi a falta de agua no município, e nos postos a falta de 

água prejudica o dia a dia, pois não terá como fazer limpeza, fazer atendimentos, principalmente atendimentos 

odontológicos, ginecológicos, etc. 

 

De forma simplificada, o processo  

Objetiva: 

 Melhorar o Sistema de abastecimento de água Potável nos Postos de Saúde; 

 Proporcionar manutenção de Bombas, quando necessário; 

 Realizar limpeza e Desinfecção dos poços; 

 
Considerando que São João de Pirabas possui os postos abaixo identificados: 
 
 

1   USF – Adalberto Lima (Piracema) - 817 CIDADÃOS ATIVOS 

CADASTRADOS 

Zona Urbana  

 1 USF que será montada no decorrer do 

ano 

 Hospital Municipal Bosco Moisés que 

possui 25 leitos de internação, sendo: 02 cirurgia 

2   USF – Augusto Costa Damasceno (Japerica) 1337 -  

CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS   

Zona Rural 

3   USF – Alegre - 2.527 CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Urbana 



 
 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

   
 

 

4   USF – Cidade Velha - 2.262 CIDADÃOS ATIVOS 

CADASTRADOS 

Zona Urbana geral, 12 clinica geral e isolamento, 7 obstetrico e 

04 pediatria clinica. 

 5   USF – Jararaca - 900 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

6   USF – Nazaré - 1.537 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

7   USF – Parada Miriti 1292 - CIDADÃOS ATIVOS 

CADASTRADOS 

Zona Rural 

8   USF – Patauá1.580 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

9   USF – Santa Luzia 1355 - CIDADÃOS ATIVOS 

CADASTRADOS 

Zona Rural 

 
Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19), o qual é configurado pelo risco potencial de doença infecciosa, por isso se dá a 
necessidade de disponibilizarmos agua potável para todos e agua para mantermos a higiene nos locais, agua 
nos banheiros, etc.  

 
Considerando a necessidade de dar resolução nos problemas de carências de abastecimento de agua 

existente nas unidades de saúde: Postos (PSF) e Hospital Municipal, garantindo o fornecimento de água com 
qualidade e quantidade compatível ao atendimento das suas necessidades; Garantia da qualidade dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos, principalmente os mananciais destinados ao consumo humano, bem como 
promover a recuperação e controle desses recursos; Redução do índice de doenças de veiculação hídrica, 
Melhorias no sistema de limpeza, desinfecção e manutenção de Poços; Assegurar uma gestão racional da 
demanda de água, em função dos recursos disponíveis e das perspectivas socioeconômicas. 
 
 Por fim, considerando todo o exposto a cima, considerando as melhorias necessárias dar dignidade, 

infraestrutura adequada nos Postos (PSF) e Hospital Municipal, é que realizamos este pedido.  

 Para chegarmos ao quantitativo solicitado, foi realizado pelo engenheiro e equipe visitas em todos os 

Postos (PSF) e Hospital Municipal, verificado a necessidade real, onde já tem poço que precisa de manutenção 

ou precisar ser melhorado e verificado onde precisa ser cavado mais poços. As quantidades foram mensuradas 

considerando-se os poços e bombas que já estão em operação.  

 Enfatizamos que as contratações dos serviços serão feitas de acordo com a necessidade do Órgão 

Solicitante, não significando que serão contratados todos de uma vez só, ou em sua totalidade até o fim da 

vigência da contratação, pois a necessidade dos serviços existe, porém iremos realizar os serviços de acordo 

com os recursos financeiros.  

 POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO EM VIGOR 
 Não temos contratos em vigor desse tipo de contratação. Os futuros contratos serão analisados no 

decorrer da vigência para que possam ser avaliados um a um. No caso de manutenção dos poços e bombas 

será necessário manter sempre em vigor a contratação. 

 

CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Em consulta ao Portal dos Jurisdicionados TCM/PA, não foram encontradas contratações similares feitas 

por esta Secretaria. Não tivemos transição governamental e os processos licitatórios deixados na sala não tinha 
nenhum com o objeto em epígrafe. Porém, foi verificado que a Secretaria Municipal De Transporte, Obras e 
Serviços Públicos possui Ata de Registro de Preço em vigor com o objeto desejado, podendo ser verificado a 
possibilidade de adesão a esta ATA.  

 
CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES: 
 Em pesquisa realizada no Portal dos Jurisdicionados TCM/PA, foram buscados preços referenciais para 

nortear os parâmetros aceitáveis de contratação para aquisição dos serviços solicitados. Foram encontradas 
contratações similares feitas por outros órgãos municipais do Estado do Pará, cujo objeto contratado é o mesmo 
pretendido neste Estudo Técnico Preliminar, porém o Setor de engenharia considerou Preços referenciais do 
Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-
SEDOP, através de Planilha de precificação (Março de 2021), bem como preços referenciais do Sistema 
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Nacional de Pesquisa de Custos e Índices-SINAPI (Janeiro de 2021), além de Composição Própria feita pelo 
setor de Engenharia do município. 

 
LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO:  
 

Foram encontradas várias licitações no site do TCM semelhantes com o objeto em epigrafe, e todas realizadas, 

por tanto a solução é lançar a licitação e contratar empresa especializada em perfuração de poço e 

manutenção, pois foi verificado a existência de várias na região, e o risco de não contratarmos esse tipo de 

empresa é baixo. Também poderemos aderir a ATA de registro de preço da Prefeitura de São João de Pirabas, 

que teve como órgão participante e gerenciador a Secretaria Municipal De Transporte, Obras e Serviços 

Públicos. 

 

7. SERVIDORES INDICADOS PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E PARA ELABORAÇÃO DO 

TERMO DE REFERENCIA 

Fiscal Principal: 

Nome: Ramon Magalhães Lira Matrícula 8642 ID Funcional: Engenheiro Civil 

E-Mail institucional:   ramonmlira@hotmail.com Telefone: (091) 98409.0234 

Função nesta contratação: Setor de Engenharia 

Nome: Paulo Henrique da Silva Gomes  
Matrícula 8778 ID Funcional: Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
E-Mail institucional:   phgomes38@outlook.com Telefone: (091) 98764-4003 
Função nesta contratação: planejamento junto ao Setor de engenharia. 
 

8. SERVIDORES INDICADOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

NOME 

Fiscal Principal: 

Nome: Ramon Magalhães Lira Matrícula 8642 ID Funcional: Engenheiro Civil 

E-Mail institucional:   ramonmlira@hotmail.com Telefone: (091) 98409.0234 
 

 

 

 
Diante ao exposto solicitamos a referida contratação, conforme Projeto em anexo. Não foi publicado 

Intenção de Registro de Preço. 

 

 

Desde já agradeço a atenção, 
 
 

São João de Pirabas/Pa, 20 de setembro de 2021. 
 

 
 

____________________________________ 
MERIAN BENOLIEL GOMES 
Secretária Municipal de Saúde 
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