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Oficio n°95/2021. 

Marapanim - PA, 15 de Março de 2021. 

DA: Secretaria Municipal de Saúde 

PARA: CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS 

Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência seja providenciado 
em caráter de urgência o devido processo licitatório, com vista à PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANAS DESRATIZAÇÃO, 
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO 
DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO NO COMBATE AO VIRUS COVID, com a 
finalidade de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, que servirá 
para enfrentamento emergência de saúde pública decorrente do coronavirus. 

As medidas de prevenção e controle de infecção estão sendo 
implementadas pelos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a 

transmissão da COVID-19 durante qualquer assistência à saúde, assim como para 

tratamento de cenários que se agravarem, e deve ocorrer emergencialmente. 

Considerando ainda o estado de Calamidade Pública e também o grave 
risco de morte para a população, a Secretaria Municipal de Saúde, pautada pelas 
deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19, decidiu-se pela prestação dos 

serviços acima mensionado para combater uma doença que tem causado estragos 

de repercussão mundial. 

Tal serviços servirão de medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

Tudo conforme levantamento realizado por esta Secretaria expresso no 
termo referencial que a este acompanha. 

Atenciosamente, 

rancisco de Sales Neves Neto 
Secretário Municipal de Saúde 

Trav. Floroano Peixoto, na 211— Marapanim-PA - CEP: 68.760-000 
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Oficio n° 4012021 

Marapanim-Pa, 15 de Março de 2021 

Ao 
Gabinete do Prefeito 
Cleiton Anderson Ferreira Dias 
Prefeito Municipal 

Prezada Senhora; 

Ao Cumprimenta-Ia cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar a 
Vossa Excelência, que seja providenciado com urgência osServiços de Controle de 

Pragas em geral e Vetores Urbanas Desratização, Desinsetização, Desratização 
Descupinização, descontaminação de Ambiente Interno e Externo no Combate ao 

Vírus Covid-19, para o enfrentamento da pandemia causada pelo Corona vírus 
(COVID19) para atender a Secretaria Municipal de trabalho e PromoçãoSocial. 
Conforme Termo de Referência em anexo. 

Considerando, então, medidas de enfrentamento da pandemia causada 
pelo novo vírus COVID-19 e também o grave risco de morte para milhões de 

pessoas, a Secretaria de Assistência Social, decidiu pelos serviços de dedetização 
que possam garantir a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença 

que tem causado estragos de repercussão mundial. 
Nesta Ocasião reiteramos nossos votos de estima e consideração e 

contamos com a atenção habitual. 

6 
Thays de Fti 	dos Reis Rodrigues 

Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social 

Trav. Fio roa no Peixoto, n9 211 -Ma rapa n i m-PA - CEP: 68.760-000 
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oficio n° 706/2021. 

Marapanim/PA, 15 de Março de 2021. 

Da: Secretaria Municipal de Educação 

Para: Gabinete do Prefeito 
Att. Cleiton Anderson Ferreira Dias 

Prezado (a) Senhor, 

A Secretaria Municipal de Educação solicita a abertura de procedimento 
Iicitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS URBANAS 
ENGLOBANDO: DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS, 
EXTERNAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, 

IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme quantitativo em 
anexo. 

A higiene é fundamental no ambiente público e sua importância não deve se 
limitar puramente aos conceitos de limpeza e desinfecção e sim que se atinja 
atitudes racionais mais amplas como é o caso de cuidados e de controles especiais 
com vetores. 

Faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada com objetivo 
de executar serviços de desinsetização e desratização, buscando manter os 

ambientes de trabalho em estado de salubridade para segurança dos profissionais, 
dos usuários em geral, conservação dos bens patrimoniais, cumprindo as 
legislações vigentes, visando minimizar os riscos à saúde. 

Os serviços de desinsetização e desratização são os processos de controle 
do número de insetos, roedores e pragas, utilizando-se de aplicações de produtos 

específicos, registrados e notificados na Agência Nacional de Vigilância e Sanitária, 
cumprindo cronograma nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, 
compreendendo áreas administrativas, escolas, atendimento, procedimentos, salas, 
corredores, escadas, rampas, forros, sanitários, caixas de esgoto, bueiros, 
tubulações ou qualquer outra área não relacionada. 

Certos de contarmos com a vossa atenção e providência, votos de estima 
consideração e apreço. 

Trav. Floroano Peixoto, n2 211 —Marapanim-PA—CEP: 68.760-000 
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Memorando N° 17212021 

Marapanim, PA, 15 de Março de 2021 

DE:  JOSÉ HONÓRIO TORRES FILHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA: CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência seja providenciado o devido 

processo administrativo para  PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE DETETIZAÇÃO, 

DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO NO CONTROLE DE 

PRAGAS INVASORAS, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA O COVID -19, 

em atendimento a Secretaria Municipal de administração, conforme levantamento realizado 

por esta secretaria expresso no termo de referência em anexo. 

Considerando a pandemia gerada pelo coronavírus e a capacidade de se espalhar por 

gotículas invisíveis no ar quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, e como são invisíveis 

e estão no ar, podem aderir nas superficies como paredes, pisos, postes, armários e outros 

locais de dificil desinfecção da forma convencional. Uma pessoa não contaminada pode tocar 

estes locais e se contaminar. Faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada 

com o intuito de executar serviços de desinfecção nas áreas públicas e qualquer tipo de vírus e 

bactérias, em todos os ambientes públicos e propicio a esse vírus COVID-19, buscando 

manter os ambientes em bom estado de salubridade, tanto para a segurança pessoal dos 

servidores, quanto dos usuários. 

Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer 

esclarecimento. 

Atenciosamente, 

Trav. Floroano Peixoto, n 211— Marapanim-PA - CEP: 68.760-000 
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