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PORTARIA Nº 764/14, DE 14/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 1º da Portaria nº 127/14 
de 08 de janeiro de 2014, que nomeou para exercer 
o cargo comissionado de Coordenadora de Apoio 
Administrativo, com 90% (Noventa Por Cento) de 
gratificação de Dedicação Exclusiva, com lotação na 
Secretaria de Educação, a senhora Solange M. do 
Nascimento, para constar seu nome correto 
SOLANGE MARIA NASCIMENTO FERREIRA, 
permanecendo os demais dados inalterados.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 08 de janeiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14 de 

fevereiro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 776/14,DE 18/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 114 DA 
LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) de 
03 (Três) meses a servidora MARIA JOANA PIMENTEL 

TELES, função Servente, conforme documentação 
comprobatória constante no requerimento da 
interessada arrolada ao Processo nº5689/2013, 
datado de 06/11/2013 e, nº 920/2014 de 14/02/14, 
com vencimentos integrais, no período de 03 de 
março de 2014 a 31 de maio de 2014, com retorno 
dia 1º de junho de 2014, lotação Fundação Cultural 
do Município de Castanhal- FUNCAST. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir do 
dia 03 de março de 2014, revogadas as disposições 
em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 18 de 

fevereiro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 789/14, DE 18/02/2014 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR CONCURSO 
PÚBLICO DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 E EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Nº 002/14, DE 30/01/2014. 

O Prefeito Municipal de Castanhal, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais que lhe 
confere o artigo 124, Inciso II Alínea “B” da Lei 
Orgânica do Município. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo de 
provimento efetivo por ter sido aprovado em 
Concurso Público o cidadão ROGÉRIO SILVA E SILVA, 
cargo de Professor PEB III Ciências Naturais – Zona 
Urbana, lotação Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - O Estágio probatório é o determinado 
pelo artigo 26 da Lei nº 003/99, de 04.02.99. Da 
mesma forma que a posse dar-se-á após o 
cumprimento da determinação dos Artigos 31 e 36 da 
mesma Lei. 

Art.3º- O servidor será avaliado 
permanentemente na conformidade do Parágrafo 
Único do Artigo 26 da Lei nº 003/99, de 04.02.99. 
Caso não preencha os requisitos primordiais será 
exonerado na forma da Lei. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 06 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 18 de 

fevereiro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº804/14, DE 21/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 161 
INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, 
DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por Cento) 
de gratificação de Dedicação Exclusiva a Servidora 
ANESCLEIDE CARVALHO COSTA, função Cuidador, 
lotação Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 1º de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 de 

fevereiro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 805/14, DE 21/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE, 
RESOLVE: 

Considerando o Trânsito em Julgado  do 
Processo Nº 0000739-51.2006.814.0015, que tem 
como autora Angelita Celina Pereira Santana; 

Considerando que, a nomeação da servidora 
Angelita Celina Pereira Santana deu-se “sub judice”, 
conforme liminar  exarado nos autos do Processo Nº 
2006/1000491-9; 

Considerando que, não persistem os motivos, 
que culminaram na referida nomeação dada em 06 
de novembro de 2006. 

Art. 1º - Efetivar a senhora ANGELITA CELINA 

PEREIRA SANTANA, cargo Professor de Educação 
Básico I, lotação Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Proceda-se a retificação no ato de 
nomeação constante em seus arquivos funcionais, 
retroagindo seus efeitos em 06 de novembro de 
2006, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 21/02/2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº807/14, DE 21/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
CONFERE, RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 3.
 595/13, de 10/12/2013, que 
distratou o Contrato Temporário da 
servidora RAIMUNDA ELENI LIMA DE 

SOUZA, função Auxiliar de 
Administração, com lotação na Chefia 
de Gabinete. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 

21 de fevereiro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 808/14, DE 21/02/2014 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR 
CONCURSO PÚBLICO 

DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 E 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 
006/13, DE 23/12/2013. 

O Prefeito Municipal de Castanhal, 
no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais que lhe confere o artigo 
124, Inciso II Alínea “B” da Lei 
Orgânica do Município. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear para exercer o 

cargo de provimento efetivo por ter sido 
aprovado em Concurso Público a 
cidadã SUELI SOUSA DE ALMEIDA, cargo 
de Professor PEB II – Zona Urbana, 
lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - O Estágio probatório é o 
determinado pelo artigo 26 da Lei nº 
003/99, de 04.02.99. Da mesma forma 
que a posse dar-se-á após o 
cumprimento da determinação dos 

Artigos 31 e 36 da mesma Lei. 
Art.3º- O servidor será avaliado 

permanentemente na conformidade do 
Parágrafo Único do Artigo 26 da Lei nº 

003/99, de 04.02.99. Caso não 
preencha os requisitos primordiais será 
exonerado na forma da Lei. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 17 de 
fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA, 

21 de fevereiro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº816/14,DE 24/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 124 
INCISO II ALÍNEA B DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Obras, para a Secretaria Municipal de Saúde, o 
servidor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, função 
Motorista, sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir de 
1º de março de  2014, revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24 de 

fevereiro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

 

TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 

CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL e a Sra. 

MARIA DE LOURDES SOUZA QUEIROZ, 

que tem por objeto a locação do imóvel 

localizado na Rua Hernani Lameira, nº 556, 

bairro Centro, CEP 68.740-008, neste 

Município, destinado ao funcionamento da 

Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo e Disciplinar – PAD e Comissão 

de Avaliação de Desempenho. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo do aluguel previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO que 

passará de 01/01/2013 a 31/12/2013 para 

01/01/2014 a 31/12/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 

PAGAMENTO que passará de R$ 1.017,72 (um 

mil dezessete reais e setenta e dois centavos), 

para R$1.064,99 (um mil e sessenta e quatro 

reais e noventa e nove centavos) 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica alterada a dotação orçamentária 

prevista na CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 

RECURSOS, passando as despesas decorrentes 

do presente Termo Aditivo a correr por conta da 

seguinte dotação orçamentária: Órgão: 02 – 

Secretaria Municipal de Administração; 

Unidade: 0202 – Secretaria Municipal de 

Administração; Função: 04 – Administração; 

Subfunção: 122 – Administração Geral; 

Programa: 0004 – Apoio Administrativo; 

Atividade: 2006 – Manutenção da Secretaria de 

Administração; Elemento da despesa: 

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física. Fonte: 011900. 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente Termo Aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos da 

Prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenentes firmam 

o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2014. 

Eng. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

MARIA DE LOURDES SOUZA QUEIROZ 
Locadora 

TESTEMUNHAS 
1. _______________  2. _______________ 
RG.                                  RG. 

TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 

CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL e a Sra. 

MARIA DE LOURDES SOUZA QUEIROZ, 

que tem por objeto a locação do imóvel 

localizado na Rua Hernani Lameira, nº 538, 

bairro Centro, CEP 68.740-008, neste 

Município, destinado ao funcionamento do 

anexo da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo do aluguel previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO que 

passará de 01/01/2013 a 31/12/2013 para 

01/01/2014 a 31/12/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 

PAGAMENTO que passará de R$ 1.233,35 (um 

mil duzentos e trinta e três reais e trinta e cinco 

centavos), para R$1.301,50 (um mil trezentos e 

um reais e cinquenta centavos) 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica alterada a dotação orçamentária 

prevista na CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 

RECURSOS, passando as despesas decorrentes 

do presente Termo Aditivo a correr por conta da 

seguinte dotação orçamentária: Órgão: 06 – 

Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 

0606 – Secretaria Municipal de Educação; 

Função: 04 – Educação; Subfunção: 122 – 

Administração Geral; Programa: 0017 – Apoio 

Administrativo; Atividade: 2016 – Manutenção 

e Operacionalização das Atividades da 

Secretaria de Educação; Elemento da despesa: 

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física. Fonte: 011900/027600 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente Termo Aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos da 

Prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenentes firmam 

o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2014. 

Eng. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

MARIA DE LOURDES SOUZA QUEIROZ 
Locadora 

TESTEMUNHAS 
1. _______________  2. _______________ 
RG.                                  RG. 

TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 

CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL e a Sra. 

MARIA DE LOURDES SOUZA QUEIROZ, 

que tem por objeto a locação do imóvel 

localizado na Rua Hernani Lameira, nº 532, 

bairro Centro, CEP 68.740-008, neste 

Município, destinado ao funcionamento da 

Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo do aluguel previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO que 

passará de 01/01/2013 a 31/12/2013 para 

01/01/2014 a 31/12/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 

PAGAMENTO que passará de R$ 1.078,10 (um 

mil setenta e oito reais e dez centavos), para 

R$1.137,67 (um mil cento e trinta e sete reais e 

sessenta e sete centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica alterada a dotação orçamentária 

prevista na CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 

RECURSOS, passando as despesas decorrentes 

do presente Termo Aditivo a correr por conta da 

seguinte dotação orçamentária: Órgão: 06 – 

Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 

0606 – Secretaria Municipal de Educação; 

Função: 04 – Educação; Subfunção: 122 – 

Administração Geral; Programa: 0017 – Apoio 

Administrativo; Atividade: 2016 – Manutenção 

e Operacionalização das Atividades da 

Secretaria de Educação; Elemento da despesa: 

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física. Fonte: 011900/027600 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente Termo Aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos da 

Prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenentes firmam 

o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2014. 

Eng. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

MARIA DE LOURDES SOUZA QUEIROZ 
Locadora 

TESTEMUNHAS 
1. _______________  2. _______________ 
RG.                                  RG. 
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TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 

CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL e o Sr. 

JOSIMAR NASCIMENTO DE SOUZA, que 

tem por objeto a locação do imóvel localizado 

na Av. Barão do Rio Branco, nº 139, Apeú, 

neste Município, destinado ao funcionamento da 

Escola Municipal de Educação Infantil Rainha 

da Paz. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo do aluguel previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO que 

passará de 01/04/2013 a 31/12/2013 para 

01/01/2014 a 30/06/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 

PAGAMENTO que passará de R$ 1.560,00 (um 

mil quinhentos e sessenta reais), para R$ 

1.632,45 (um mil seiscentos e trinta e dois reais 

e quarenta e cinco centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica alterada a dotação orçamentária 

prevista na CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 

RECURSOS, passando as despesas decorrentes 

do presente Termo Aditivo a correr por conta da 

seguinte dotação orçamentária: Órgão: 06 – 

Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 

0606 – Secretaria Municipal de Educação; 

Função: 12 – Educação; Subfunção: 122 – 

Administração Geral; Programa: 0017 – Apoio 

Administrativo; Atividade: 2016 – Manutenção 

e Operacionalização das Atividades da 

Secretaria de Educação; Elemento da despesa: 

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física. Fonte: 011900/027600. 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente Termo Aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos da 

Prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenentes firmam 

o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2014. 

Eng. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

JOSIMAR NASCIMENTO DE SOUZA 
Locador 

TESTEMUNHAS 
1. _______________  2. _______________ 
RG.                                  RG. 

TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 

CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL e o Sr. JOSÉ 

LUIZ NOGUEIRA E SILVA, localizado na 

Passagem Bartolomeu de Gusmão, n° 72, bairro 

Curió Utinga, para fins residenciais, mais 

especificamente para sediar a Casa do Estudante 

Universitário de Castanhal. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo do aluguel previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, cuja 

vigência passará para 01/01/2014 a 31/12/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 

PAGAMENTO que passará de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), para R$ 3.680,88 (três 

mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e oito 

centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica alterada a dotação orçamentária 

prevista na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

– DOS RECURSOS, passando as despesas 

decorrentes do presente Termo Aditivo a correr 

por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Educação; 

Unidade: 0606 – Secretaria Municipal de 

Educação; Função: 12 – Educação; Subfunção: 

122 – Administração Geral; Programa: 0017 – 

Apoio Administrativo; Atividade: 2016 – 

Manutenção da Secretaria de Educação; 

Elemento da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Física. Fonte: 

011900. 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente Termo Aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos da 

Prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenentes firmam 

o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2014. 

Eng. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

JOSÉ LUIZ NOGUEIRA E SILVA 
Locador 

TESTEMUNHAS 
1. _______________  2. _______________ 
RG.                                  RG. 

TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 

CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL e o Sr. JAIME 

PIRES DE OLIVEIRA, que tem por objeto a 

locação do imóvel localizado na Rua Hernani 

Lameira, nº 507, bairro Centro, CEP 68.740-

000, neste Município, destinado ao 

funcionamento da Merenda Escolar. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo do aluguel previsto 

na CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO que 

passará de 01/06/2013 a 31/12/2013 para 

01/01/2014 a 30/06/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterado o valor do aluguel previsto 

na CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 

PAGAMENTO que passará de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), para R$ 5.224,38 (cinco mil 

duzentos e vinte e quatro reais e trinta e oito 

centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica alterada a dotação orçamentária 

prevista na CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 

RECURSOS, passando as despesas decorrentes 

do presente Termo Aditivo a correr por conta da 

seguinte dotação orçamentária: Órgão: 06 – 

Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 

0606 – Secretaria Municipal de Educação; 

Função: 12 – Educação; Subfunção: 122 – 

Administração Geral; Programa: 0017 – Apoio 

Administrativo; Atividade: 2016 – Manutenção 

e Operacionalização das Atividades da 

Secretaria de Educação; Elemento da despesa: 

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física; Fonte: 011900. 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente Termo Aditivo será publicado 

no Diário Oficial do Município, nos termos da 

Lei Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos 

da Prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenentes 

firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) 

vias de igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2014. 

Eng. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

JAIME PIRES DE OLIVEIRA 
Locador 

TESTEMUNHAS 
1. _______________  2. _______________ 
RG.                                  RG. 

TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 

CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL e a empresa 

GODOY CONSTRUÇÕES LTDA., 

representada pelo Sr. MANUEL MIGUEZ 

GODOY FILHO, que tem por objeto a locação 

do imóvel localizado na Alameda Imperial, 

Condomínio Imperial, nº 2053, apto. 201, Bloco 

E, bairro Estrela, nesta cidade, para uso 

exclusivo da Junta de Serviço Militar. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo do aluguel previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO que 

passará de 01/01/2013 a 31/12/2013 para 

01/01/2014 a 31/12/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica alterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 

PAGAMENTO que passará de R$ 442,00 

(quatrocentos e quarenta e dois reais) para R$ 

462,53 (quatrocentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e três centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica alterada a dotação orçamentária 

prevista na CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 

RECURSOS, passando as despesas decorrentes 

do presente Termo Aditivo a correr por conta da 

seguinte dotação orçamentária: Órgão: 02 – 

Secretaria Municipal de Administração; 

Unidade: 0202 – Secretaria Municipal de 
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Administração; Função: 04 – Administração; 

Subfunção: 122 – Administração Geral; 

Programa: 0004 – Apoio Administrativo; 

Atividade: 2006 – Manutenção da Secretaria 

Municipal de Administração; Elemento da 

despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica. Fonte: 011900. 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente Termo Aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos da 

Prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenentes firmam 

o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2014. 

Eng. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

MANUEL MIGUEZ GODOY FILHO 
Locador 

TESTEMUNHAS 
1. _______________  2. _______________ 
RG.                                  RG. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP 060/2013 
O Prefeito Municipal de Castanhal, estado 

do Pará, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 

10.520/02, da Lei nº. 8.666/93 e demais 

disposições que regulam a matéria, bem como as 

atas de realização exaradas pela Comissão de 

Licitação e tendo em vista a realização de 

processo licitatório na modalidade Pregão 

Presencial através do Sistema de Registro de 

Preços n.º 060/2013-PMC, destinado à 

contratação de empresa especializada no 

fornecimento de Gêneros Alimentícios 

Perecíveis e não Perecíveis, destinado ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar- 

PNAE, Educação de Jovens e Adultos- EJA, 

Educação infantil e as demais secretarias deste 

Município de Castanhal-Pará, para atender por 

um período de 12 (doze) meses resolve 

HOMOLOGAR: 

 Os Itens 01, 02, 03, 05, 06,07, 08, 09, 13, 14, 

15, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 37, 40,41, 46, 50, 

53, 54, 58, 59, 62, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 79, 

80, 81, 82, 83, 85, 93, 94, 95, 96, 99, 101,102 

e 103 à empresa AIKY COM. DIST. E 

REP.LTDA 

 Os Itens 86, 87, e 88 à empresa 

BRASFERCOMERCIAL LTDA. 

 Os Itens 16, 49, 84, 97, e 100 à empresa 

FRIBEL COM. DE ALIMENTOS LTDA.  

 O Item 106 e à empresa COSTA & SIMÃO 

LTDA. 

 O Item 34, 36, 38 e à empresa V. 

RODRIGUES-ME 

À Comissão de Licitação, para convocar as 

empresas vencedoras no certame para assinatura 

da Ata de Registro de Preço e posterior 

contratação. Havendo recusa, observar-se-ão as 

penalidades cominadas na legislação pertinente. 

Castanhal/PA, 10 de Fevereiro  de 2014. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/14 
CONVITE Nº 011/2014 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. 

Contratado: Norte Construções LTDA - ME. 

CNPJ Contratado: 07.613.740/0001-42. Objeto: 

Serviços de construção de uma ponte sobre o rio 

Cariri, neste Município de Castanhal/Pa. Fonte 

de Recurso: 

11.1111.15.452.1056.1048.4.4.90.51.00.024.000

. Valor Total: R$ 138.805,01 (Cento e trinta e 

oito mil, oitocentos e cinco reais e um  centavo).  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 011/2014, cujo 

processo foi vencedora a Firma NORTE 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Conforme 

Parecer constante em Ata da Comissão 

Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 001/14, de 01 de Janeiro de 2014. 

Castanhal (Pa), 14 de Fevereiro de 2014. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 014/2014, cujo 

processo foi vencedora a Firma GJ. 

MACHADO PNEUS LTDA - EPP. Conforme 

Parecer constante em Ata da Comissão 

Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 001/14, de 01 de Janeiro de 2014. 

Castanhal (Pa), 19 de Fevereiro de 2014. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

EDITAL DE N° 010/2014  
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO, OCILA DO SOCORRO 

AZEVEDO DA SILVA, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES E NA FORMA DA LEI: 
Faz-se saber aos interessados que virem o 

presente EDITAL, ou dele tiverem 

conhecimento, por meio do requerimento 

protocolado através do processo Nº 2128/2013 

na Secretaria Municipal de Habitação nesta 

cidade, que o requerente Sr. ÁLVARO 

KASAHARA, brasileiro, casado, portador do 

RG de nº 2344356 SSP/PA e CPF de nº 

056.948.332-87 solicita a emissão do TÍTULO 

DEFINITIVO do imóvel localizado à 

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

135, Bairro/Distrito: APEÚ, em Castanhal/PA, 

medindo uma área irregular de 4 (quatro) lados: 

1° lado, frente, 05,80m; 2° lado, direito, 50,00m; 

3° lado, fundos, 06,50m; 4° e último lado, 

esquerdo, 50,00m, trecho compreendido entre a 

Travessa Holanda Pessoa e Travessa Augusto 

Montenegro e fundos com a Alameda Vila 

Santana, confinando ao lado direito com terreno 

do Sr. Álvaro Kasahara, ao lado esquerdo com a 

Unidade de Saúde “Sarah Martins” e fundos 

com terreno Sem Denominação, perfazendo uma 

área de 307,50m².  

Os confinantes, as partes interessadas e 

todos demais que se acharem prejudicados com 

o reconhecimento ora requerido devem se 

manifestar junto à Secretaria Municipal de 

Habitação com a fundamentação legal dentro de 

15 (quinze) dias úteis a contar da data de 

publicação deste. Após o prazo regulamentar, o 

processo continuará a correr conforme os 

trâmites legais até sua fase final, à revelia dos 

prejudicados. E para que não se alegue 

ignorância, este EDITAL será publicado no 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto 

no QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

Castanhal, 24 de fevereiro de 2014. 

Ocila do Socorro Azevedo da Silva 

Secretária Municipal de Habitação 

EDITAL DE N° 011/2014  
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO, OCILA DO SOCORRO 

AZEVEDO DA SILVA, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES E NA FORMA DA LEI: 
Faz-se saber aos interessados que virem o 

presente EDITAL, ou dele tiverem 

conhecimento, por meio do requerimento 

protocolado através do processo Nº 2380/2013 

na Secretaria Municipal de Habitação nesta 

cidade, que o requerente Sr. ELIAS DA SILVA 

CARNEIRO, brasileiro, casado, portador do RG 

de nº 5658374 PC/PA e CPF de nº 243.645.842-

15 solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO 

do imóvel localizado à RUA CÉLIA MACIEL, 

Nº 346, Bairro: HELIOLÂNDIA, em 

Castanhal/PA, medindo uma área regular de 4 

(quatro) lados: 1° lado, frente, 10,00m; 2° lado, 

direito, 26,00m; 3° lado, fundos, 10,00m; 4° e 

último lado, esquerdo, 26,00m, trecho 

compreendido entre a Travessa Valentina e 

Travessa Terezinha Rodrigues, fundos Rua 

Doutor Emílio, confinando ao lado direito com 

imóvel de nº 347 (Lote 04), ao lado esquerdo 

com o Lote 02 e fundos com Lotes 16/17, 

perfazendo uma área de 260,00m².  

Os confinantes, as partes interessadas e 

todos demais que se acharem prejudicados com 

o reconhecimento ora requerido devem se 

manifestar junto à Secretaria Municipal de 

Habitação com a fundamentação legal dentro de 

15 (quinze) dias úteis a contar da data de 

publicação deste. Após o prazo regulamentar, o 

processo continuará a correr conforme os 

trâmites legais até sua fase final, à revelia dos 

prejudicados. E para que não se alegue 

ignorância, este EDITAL será publicado no 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto 

no QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

Castanhal, 26 de fevereiro de 2014. 

Ocila do Socorro Azevedo da Silva 

Secretária Municipal de Habitação 
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PORTARIA Nº 05/2014-GMC, DE 25/02/2014 

PORTARIA DE 

INSTAURAÇÃO DE 

SINDICÂNCIA 

ACUSATÓRIA. 

O COMANDANTE DA GUARDA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, Sr. EDSON 

MARQUES DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais que lhe conferem os artigos 

194 e 202 da Lei Municipal 003/99 e da Lei 

Complementar nº 001/11, de 13 de Maio de 

2011. 

Considerando, o descrito no Artigo 16 da 

Lei Complementar 001/11, de 13 de Maio de 

2011. 

Considerando ainda, que é dever da 

Administração Pública, apurar fatos que 

contenham indícios de infrações disciplinares 

cometida por servidores públicos; 

Considerando: A necessidade de apurar o 

Ilícito Administrativo atribuído ao servidor em 

questão, através da Instauração de Processo de 

Sindicância Acusatória, assegurando-lhe os 

princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. 

Resolve: 

Artigo 1º- Determinar a Instauração de 

Processo de Sindicância Acusatória para apurar 

os relatos supostamente praticados pelo servidor 

Sr. David Cunha de Azevedo, matrícula nº 

67989, cargo/função: Guarda Municipal, fato 

este, que em tese, viola os dispositivos nos 

artigos 178, incisos I, V e VI e 179, inciso II da 

Lei Municipal nº 003/99, estando sujeito a uma 

das penalidades previstas no art. 185 do 

supracitado diploma legal. 

Artigo 2º - Designar, nos termos do Artigo 

17, § 6 da Lei complementar nº 001/2011 e da 

portaria nº 2.662/13, de 02 de Agosto de 2013, 

os servidores Izaac Prestes de Lima – presidente 

da CPSIND e Eder Guataçara Silva Cruz – 

Secretário e membro, encarregarem-se dos 

respectivos trabalhos, até final da conclusão. 

Artigo 3º - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias 

para a conclusão dos trabalhos. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogada as disposições 

em contrário. 

GABINETE DO COMANDANTE DA 

GUARDA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 

aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do 

ano de dois mil e catorze. 

EDSON MARQUES DA SILVA – STen R/1 EB 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

Secretaria de 
 
 
PORTARIA Nº 26/14, DE  18/02/2014 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, NÉLIO NAZARENO 

AMORIM DA SILVA, USANDO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base nos Artigos 6º 

e 7º, Inciso XVIII da Constituição da República 

Federativa do Brasil, e Artigo 108 da Lei 

Municipal nº 003/99, de 04 / 02/ 99, Licença 

Maternidade de 120 (cento e vinte dias), a 

servidora SUELLEN DE NAZARÉ DE 

MATOS SILVA, conforme atestado médico 

datado de 10/02/2014 no período de 05/11/13 a 

05/03/14, função Auxiliar de Administração, 

com lotação na Secretaria Municipal de 

Educação. Considerando que a servidora tomou 

posse dia 07/02/2014, a mesma gozará 27 dias 

de licença maternidade; no período de 

07/02/2014 a 05/03/14 com retorno no dia de 06 

de Março de 2014. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 

Humanos, fazer registro em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória 

constante do Processo nº 71/2014. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito a partir de 07 de  Fevereiro de 2014, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 18 dias do 

mês de Fevereiro de 2014.                                                                      

Marlúcia Martins Pereira de Souza 
Secretária Adjunta de Educação 

Portaria Nº 336/13 

PORTARIA nº 028/2014, de 24/02/2014 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 

SINDICANCIA ACUSATÓRIA. 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO o Sr. Nélio Amorim da Silva, no 

uso de suas atribuições legais que lhe conferem 

os artigos 194 e 202 da Lei Municipal 003/99 e 

da Lei Complementar nº 001/11, de 13 de maio 

de 2011. 

Considerando: o descrito no Artigo 16 da 

Lei Complementar 001/11, de 13 de maio de 

2011; 

Considerando: a necessidade de apurar o 

ilícito administrativo atribuídos aos servidores 

em questão, através da instauração de processo 

de Sindicância Acusatória, assegurando-lhe os 

princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa; 

Resolve: 

Artigo 1° - Determinar a instauração de 

Processo de Sindicância Acusatória para apurar 

condutas incompatíveis as suas atividades 

funcionais, que em tese, infringiram os ilícitos 

administrativos, previstos no art. 190 incisos I, 

VIII e IX da Lei Municipal nº 003/99, figurando 

como acusados os servidores: Assis do 

Nascimento Silva, mat. 33561 cargo PEB I, 

Christiany de Castro Araújo, mat. 73806 cargo 

PEB II – Professor Pedagogia, Elenilda 

Nascimento de Souza, mat. 45780 cargo PEB I, 

Vilma Pantoja de Sousa, mat. 21474  cargo 

diretora, Maria Auzirene Souza da Silva, mat. 

39535, cargo vice-diretora e Liana Maria Gomes 

Garcia de Mello, mat. 73660, cargo vice- 

diretora, estando sujeitos a uma das penalidades 

previstas no Art. 185 da Lei Municipal nº 

003/99 do supracitado diploma legal. 

Artigo 2° - designar nos termos do artigo 17, 

§ 6 da Lei complementar n° 001/2011 e da 

Portaria n° 2.662/13, de 02 de agosto de 2013, 

os servidores Izaac Prestes de Lima, matrícula  

nº 69035 e Eder Guataçara Silva Cruz, matrícula 

nº 69175, para sob a Presidência do primeiro, 

encarregarem se dos respectivos trabalhos, até 

final conclusão. 

Artigo 3° - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias 

para a conclusão dos trabalhos. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogada as disposições 

em contrário. 

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, aos vinte e quatro dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e quatorze. 

Profº Nélio Nazareno Amorim da Silva 
Secretário Municipal de Educação 

Decreto 003/13 

PORTARIA nº 029/2014, de 24/02/2014 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 
SINDICANCIA ACUSATÓRIA. 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO o Sr. Nélio Amorim da Silva, no 

uso de suas atribuições legais que lhe conferem 

os artigos 194 e 202 da Lei Municipal 003/99 e 

da Lei Complementar nº 001/11, de 13 de maio 

de 2011. 

Considerando: o descrito no Artigo 16 da 

Lei Complementar 001/11, de 13 de maio de 

2011; 

Considerando: a necessidade de apurar o 

ilícito administrativo atribuídos aos servidores 

em questão, através da instauração de processo 

de Sindicância Acusatória, assegurando-lhe os 

princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa; 

Resolve: 

Artigo 1° - Determinar a instauração de 

Processo de Sindicância Acusatória para apurar 

condutas incompatíveis as suas atividades 

funcionais, que em tese, infringiram os ilícitos 

administrativos, previstos no art. 190 incisos I, 

VIII e IX da Lei Municipal nº 003/99, figurando 

como acusados os servidores: Valéria Francilene 

de Araújo, mat. 68071 cargo PEB I, Patrícia 

Silva Ferreira, mat. 73814 cargo PEB I, Nadir 

Pantoja Martins, mat. 21431 cargo PEB I, 

Margareth de Souza Figueiredo, mat. 17779 

cargo Diretora, Ana Maria do Socorro Marinho 

Sodré, mat. 17698 cargo vice - diretora e Maria 

Helina Souza da Silva, mat. 57932 cargo vice - 

diretora, estando sujeitos a uma das penalidades 

previstas no Art. 185 da Lei Municipal nº 

003/99 do supracitado diploma legal. 

Artigo 2° - designar nos termos do artigo 17, 

§ 6 da Lei complementar n° 001/2011 e da 

Portaria n° 2.662/13, de 02 de agosto de 2013, 

os servidores Izaac Prestes de Lima, matrícula  

nº 69035 e Eder Guataçara Silva Cruz, matrícula 

nº 69175, para sob a Presidência do primeiro, 

encarregarem se dos respectivos trabalhos, até 

final conclusão. 

Artigo 3° - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias 

para a conclusão dos trabalhos. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogada as disposições 

em contrário. 

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, aos vinte e quatro dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e quatorze. 

Profº Nélio Nazareno Amorim da Silva 
Secretário Municipal de Educação 

Decreto 003/13 
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Secretaria de 
 

 

PORTARIA nº 030/2014, de 24/02/2014 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 
SINDICANCIA ACUSATÓRIA. 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o 
Sr. Nélio Amorim da Silva, no uso de suas atribuições 
legais que lhe conferem os artigos 194 e 202 da Lei 
Municipal 003/99 e da Lei Complementar nº 001/11, 
de 13 de maio de 2011. 

Considerando: o descrito no Artigo 16 da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011; 

Considerando: a necessidade de apurar o ilícito 
administrativo atribuídos aos servidores em questão, 
através da instauração de processo de Sindicância 
Acusatória, assegurando-lhe os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa; 

Resolve: 
Artigo 1° - Determinar a instauração de Processo 

de Sindicância Acusatória para apurar  condutas 
incompatíveis as suas atividades funcionais, que em 
tese, infringiram os ilícitos administrativos, previstos 
no art. 190 incisos I, VIII e IX da Lei Municipal nº 
003/99, figurando como acusados os servidores: Alex 
Fábio Nascimento Alvim , mat. 47090 cargo PEB I, 
Claúdia Rejane Ferreira Bentes, mat. 47155 cargo 
vice - diretora e Márcio Augusto Modesto Neves, mat. 
47244 cargo vice – diretor e Wânia Regiane da Silva 
Araujo, mat. 558737 cargo Diretora, estando sujeitos 
a uma das penalidades previstas no Art. 185 da Lei 
Municipal nº 003/99 do supracitado diploma legal. 

Artigo 2° - designar nos termos do artigo 17, § 6 
da Lei complementar n° 001/2011 e da Portaria n° 
2.662/13, de 02 de agosto de 2013, os servidores 
Izaac Prestes de Lima, matrícula  nº 69035 e Eder 
Guataçara Silva Cruz, matrícula nº 69175, para sob a 
Presidência do primeiro, encarregarem se dos 
respectivos trabalhos, até final conclusão. 

Artigo 3° - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a 
conclusão dos trabalhos. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, aos vinte e quatro dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e quatorze. 

Profº Nélio Nazareno Amorim da Silva 
Secretário Municipal de Educação 

Decreto 003/13 

PORTARIA nº 031/2014, de 24/02/2014 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 
SINDICANCIA ACUSATÓRIA. 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o 
Sr. Nélio Amorim da Silva, no uso de suas atribuições 
legais que lhe conferem os artigos 194 e 202 da Lei 
Municipal 003/99 e da Lei Complementar nº 001/11, 
de 13 de maio de 2011. 

Considerando: o descrito no Artigo 16 da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011; 

Considerando: a necessidade de apurar o ilícito 
administrativo atribuídos aos servidores em questão, 
através da instauração de processo de Sindicância 
Acusatória, assegurando-lhe os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa; 

Resolve: 
Artigo 1° - Determinar a instauração de Processo 

de Sindicância Acusatória para apurar condutas 
incompatíveis as suas atividades funcionais, que em 

tese, infringiram os ilícitos administrativos, previstos 
no art. 190 incisos I, VIII e IX da Lei Municipal nº 
003/99, figurando como acusados os servidores: 
José Messias Borges de Lima, mat. 73318 cargo 
diretor, Roberto Carlos da Silva Soares, mat. 33944 
cargo vice - diretor e Simone Oliveira e Silva, mat. 
19399 cargo vice - diretora, estando sujeitos a uma 
das penalidades previstas no Art. 185 da Lei 
Municipal nº 003/99 do supracitado diploma legal. 

Artigo 2° - designar nos termos do artigo 17, § 6 
da Lei complementar n° 001/2011 e da Portaria n° 
2.662/13, de 02 de agosto de 2013, os servidores 
Izaac Prestes de Lima, matrícula  nº 69035 e Eder 
Guataçara Silva Cruz, matrícula nº 69175, para sob a 
Presidência do primeiro, encarregarem se dos 
respectivos trabalhos, até final conclusão. 

Artigo 3° - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a 
conclusão dos trabalhos. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, aos vinte e quatro dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e quatorze. 

Profº Nélio Nazareno Amorim da Silva 
Secretário Municipal de Educação 

Decreto 003/13 

                                                                                                                          
 
 
 

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
POR PRAZO DETERMINADO COM ATUALIZAÇÃO 

E ATENDIMENTO TÉCNICO 
N° 2014.12.27.0002 

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE 
CASTANHAL 

CIDADE: CASTANHAL 
ESTADO: PARÁ 
END: TV. FLORIANO PEIXOTO,1977- CENTRO  
CGC: 34.823.005/0001-36 
doravante denominada CONTRATANTE, 

E 
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 

GESTÃO EM SERVIÇOS 
CIDADE: Ilhota 
ESTADO: SC 
ENDEREÇO: Rua Ricardo Paulino Maes, 585, Sala 
12 e 13 - Centro 
CNPJ: 00.165.960/0001-01  
doravante denominada CONTRATADA, 
têm entre si, justo e acertado, o presente Termo 
Aditivo, conforme a seguir: 
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
POR PRAZO DETERMINADO COM ATUALIZAÇÃO 
E ATENDIMENTO TÉCNICO N° 2014.12.27.0002 

1.PARTES 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 

DE CASTANHAL na qualidade de CONTRATANTE, 
neste ato representada por SR. JORGE SALLES, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
RG 350.3304 SSP/PA e inscrito no CPF 
082.311.842-87 residente e domiciliado na cidade de 
Castanhal, à Av. Magalhães Barata, s/n, Presidente   
e GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ no. 00.165.960/0001-01,E-
mail: govbr@govbr.com.br, com sede na Rua Ricardo 
Paulino Maes, 585, Sala 12 e 13, Centro, Ilhota – SC, 
na qualidade de CONTRATADA, neste ato 

representada por TOMAZ RODRIGUES AQUINO DE 
FREITAS Diretor Regional Norte. 

2.OBJETO 
A CONTRATADA, na qualidade de única 

proprietária dos direitos do software descrito no 
Anexo 1, confere à  CONTRATANTE  a licença de 
uso por prazo determinado,  bem como, se obriga a 
prestar os serviços de Atualização e Atendimento 
Técnico conforme especificado neste contrato. 

Entende-se por Software, o conjunto de 
programas executáveis por computador e respectiva 
documentação técnica que acompanham o produto. 

3. PRAZO 
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 

(doze meses) meses, iniciando-se em 02/01/2014, e 
com término em 31/12/2014, sendo certo que poderá 
ser renovado por períodos sucessivos de 12 (doze) 
meses, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) 
meses, conforme disposto no inciso IV, do art. 57, da 
Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas 
partes. 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1. Fornecer  em caráter intransferível e não 

exclusivo, cópia do Software, em versão atualizada. 
4.2.Disponibilizar para a CONTRATANTE, 

treinamento para o software contratado, conforme 
definido nas demais cláusulas deste Contrato. 

4.3.Tornar disponível para a CONTRATANTE, 
versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das 
funções existentes, implementações de novas 
funções e adequações às novas tecnologias 
buscando o aperfeiçoamento constante do produto, 
visando preservar o investimento da 
CONTRATANTE  e a competitividade do produto no 
mercado; 

4.4.Tornar disponível à CONTRATANTE, 
releases atualizadas da versão do produto sempre 
que ocorrer necessidade de correções de defeito ou 
de adaptações legais que não impliquem em 
mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, 
desenvolvimento de novas funções ou novos 
relatórios; 

4.5. A partir do momento que a CONTRATADA 
liberar nova Versão ou release do produto, a garantia 
da versão antiga vigorará por um prazo de 60 dias. 
Após esse período, a versão anterior será 
descontinuada, tornando sem efeito as obrigações 
desta cláusula.          

5.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. Com a assinatura do presente contrato, a 

CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar 
equipamento/plataforma de hardware de origem 
idônea que possibilite a instalação dos Softwares 
objetos do presente contrato, bem como mantê-los 
atualizados, de forma a possibilitar a instalação de 
novas versões dos Softwares lançadas.  

5.2. A CONTRATANTE, após a instalação do 
Software, se obriga a assinar de imediato, o 
documento denominado TERMO DE 
DISPONIBILIDADE, autorizando aí o início do 
faturamento do contrato. Não tendo a 
CONTRATANTE assinado o referido termo sem 
justificativa, ficará a CONTRATADA, de igual forma, 
autorizada a iniciar o faturamento.  

5.2.1. Entende-se por instalação do Software, a 
disponibilização do mesmo no equipamento da  
CONTRATANTE de forma a permitir a esta sua 
utilização.  e, com isso, viabilizar os serviços de 
implantação, conversão e/ou importação de dados, 
parametrização e demais serviços.  
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5.2.2. Com a disponibilização do software, a 
CONTRATANTE passa a ser exclusiva responsável 
pelo mesmo, nos termos desta cláusula; 

5.2.3. A CONTRATANTE compromete-se a usar 
o Software somente dentro das normas e condições 
estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do 
mesmo; 

5.2.4. Obriga-se a CONTRATANTE, a não 
entregar o Software nem permitir seu uso por 
terceiros, resguardando, da mesma forma, manuais, 
instruções e outros materiais licenciados, mantendo-
os no uso restrito de seus agentes e prepostos, 
sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, 
vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar 
de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, 
sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, 
provisórias ou permanentes, o o Software objeto do 
presente contrato. De igual forma lhe é vedado 
modificar as características dos programas, módulos  
de programas ou rotinas do Software, ampliá-los, 
alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, 
específica e autorizada anuência da CONTRATADA, 
sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer 
tempo, por interesse da CONTRATANTE, que deve 
ser efetuada, só poderá ser operada pela 
CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada 
pela mesma 

5.3.  O não cumprimento da obrigação  do item 
5.1., supra, pela CONTRATANTE não impedirá o 
início do faturamento desse contrato, sendo certo 
que nesse caso a CONTRATADA entregará o 
produto em mídia eletrônica, mediante a assinatura  
do TERMO DE DISPONIBILIDADE.   

5.4. A CONTRATANTE  obriga-se a notificar à 
CONTRATADA, por escrito quando houver indícios 
ou suspeita de existência de cópias não autorizadas 
do Software ora licenciado, prestando os 
esclarecimentos e assistência nos esforços que a 
CONTRATADA venha a fazer, para recuperar os 
prejuízos verificados. 

5.5..  A CONTRATANTE obriga-se a 
disponibilizar equipamento/plataforma de hardware 
de origem idônea que possibilite a instalação dos 
Softwares objetos do presente contrato, bem como 
mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a 
instalação de novas versões dos Softwares lançadas. 
O não cumprimento dessa obrigação não impedirá o 
início do faturamento desse contrato, considerando-
se, nesse caso, o software  como instalado.  

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1.O Software objeto desse contrato está 

homologado para funcionamento no equipamento 
especificado no Item 1. do Anexo 1. A configuração 
do equipamento determina a classe para o qual o 
Software foi locado. Qualquer alteração nessa 
configuração ou Ambiente Operacional que implique 
numa mudança de classe será objeto de 
renegociação deste Contrato. A reinstalação do 
Software motivada por qualquer situação, mesmo 
que não determine mudança de classe, implicará em 
custos especificados no item 2.7. do Anexo 1. 

6.2. Entende-se por treinamento, a transferência 
de conhecimentos, relativos a utilização do Software 
instalado, para o número de pessoas indicadas no 
item 2.6. do Anexo 1. É absolutamente indispensável 
que as pessoas indicadas neste item para receberem 
o conhecimento sobre o Software, sejam 
conhecedoras das técnicas necessárias de operação 
do equipamento, bem como, do Sistema Operacional 
para o qual o Software foi contratado. Qualquer 
atividade que envolva o pessoal técnico da 

CONTRATADA além das estipuladas neste item, 
inclusive as relativas à formação da base de dados 
necessária à utilização do Software, será objeto de 
proposta específica, conforme determinado no item 
2.7. do Anexo 1. 

6.3.  A prestação dos serviços de  atualização de 
Softwares  se dará nas seguintes  modalidades : 

a) Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de 
funcionamento do Software, podendo a critério da 
empresa, limitar-se à substituição da cópia com 
falhas por uma cópia corrigida, não incluindo nestas 
ações que se tornem necessárias por uso incorreto 
ou não autorizado, vandalismo, sinistros ou 
apropriações indébitas; 

b) Adaptativa,  visando adaptações  legais para 
adequar o Software a alterações da Legislação, 
desde que não impliquem em desenvolvimento de 
novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou 
ainda, alterações na arquitetura do Software.  

c) Evolutiva, que visa garantir a atualização do 
Software, através da adição de novas 
funcionalidades aos sistemas não constantes no 
momento atual, isto é, não previstas nas 
especificações técnicas do instrumento convocatório, 
ou da proposta apresentada pela  CONTRATADA, 
ou ainda inexistente no momento do recebimento do 
software, sempre obedecendo aos critérios da 
metodologia de desenvolvimento CONTRATADA. 

d) Sempre que as manutenções adaptativas e/ou 
evolutivas implicarem em modificações e/ou novos 
produtos como relatórios/telas, rotinas em batch, 
novas funções ou rotinas e/ou ainda alterações na 
estrutura de arquivos dos softwares, a 
CONTRATADA se obriga a apresentar orçamento 
prévio e somente poderá executar os serviços com 
autorização expressa e formal da CONTRATANTE. 

6.3.1. Para cumprimento das letra b e c, do item 
6.3., supra, a CONTRATANTE deverá comunicar à 
CONTRATADA a alteração nas legislações federal, 
estadual e municipal, encaminhando o diploma legal 
anterior e o novo, informando a data de sua 
publicação e o início de sua vigência, se for o caso.  
A CONTRATANTE se compromete, ainda, a atuar 
como interlocutora da CONTRATADA, quando 
necessário, junto aos órgãos 
reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas 
técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos. 

6.4. Entende-se por atendimento técnico os 
serviços prestados através de meios de comunicação 
ou assessorias técnicas, para identificação de 
problemas ligados diretamente ao uso do Software. 
Os encargos referentes às assessorias técnicas 
estão especificados no item 2.7. do Anexo 1. 

6.5. Todas as despesas referentes ao 
atendimento técnico serão cobradas mediante 
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES - 
RAC, conforme custos definidos no item 2.7. do 
Anexo 1, mesmo que os serviços sejam executados 
nas dependências da CONTRATADA. 

6.6. Os encargos referentes ao atendimento 
técnico, especificado no item 2.7., deverão ser pagos 
após o atendimento prestado, contra a apresentação 
da fatura. 

6.7. Atualização de Softwares motivadas por 
alterações no ambiente operacional, plataforma de 
hardware ou na estrutura organizacional da 
CONTRATANTE, deverão ser solicitadas 
formalmente, podendo ser executada após estudo 
prévio e orçamento da CONTRATADA e aprovação 
da  CONTRATANTE. 

6.8. Adaptações de Software, ainda que 
necessárias por alterações na Legislação, que 
impliquem em novos relatórios, novas funções, novas 
rotinas ou alterações nos arquivos, serão orçadas e 
cobradas, caso a caso, mediante aprovação da 
CONTRATANTE; 

6.9. Todos os direitos autorais dos materiais 
fornecidos com base neste Contrato são de 
propriedade da CONTRATADA, sendo 
expressamente vedada sua reprodução e divulgação, 
bem como proibida a transferência ou 
sublicenciamento do uso a terceiros, sob pena de 
imediata rescisão do presente Contrato e multa 
correspondente a 12 (doze) vezes o valor TOTAL 
estipulado no item 2.1. do  Anexo 1. 

6.10. A segurança dos arquivos relacionados 
com o Software é de responsabilidade de quem o 
opera. A CONTRATADA não se responsabiliza, após 
a disponibilização do Software,  por erros 
decorrentes de negligência, imprudência  ou 
imperícia da CONTRATANTE, seus empregados ou 
prepostos na sua utilização , assim como problemas 
provenientes de “caso fortuito” ou “força maior”, 
contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil 
Brasileiro. A má utilização das técnicas operacionais 
de trabalho, como operações indevidas de 
“BACKUPS” (anormalidade nos meios magnéticos - 
utilização de mídias defeituosas), ou que possam 
gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos 
causados por “vírus” de computador, são de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE. 

6.11. A tolerância da CONTRATADA no 
cumprimento pela CONTRATANTE dos itens e das 
condições do presente Contrato, não caracteriza 
novação, podendo a qualquer momento ser exigido 
seu rigoroso cumprimento. 

6.12 A CONTRATANTE reconhece e aceita que 
o estado da técnica não permite a elaboração de 
programas de computador totalmente isentos de 
defeitos Reconhece, ademais, que a obrigação da 
CONTRATADA sob este Contrato consiste em 
envidar seus melhores esforços na correção ou 
reparação dos defeitos ou deficiências de 
funcionamento apresentados pelo Software. . O 
Software objeto deste contrato é garantido por 90 
(noventa) dias contra defeitos de funcionamento, a 
partir da data da emissão da Nota Fiscal 
correspondente à cessão da Licença de Uso. 

6.13. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA 
será responsável por qualquer erro, má interpretação 
ou pela aplicação ou utilização inadequada do 
Software. A CONTRATADA tampouco será 
responsabilizada por qualquer dano emergente, lucro 
cessante ou outros danos diretos ou indiretos 
sofridos pela CONTRATANTE ou por terceiros. 

6.14. As despesas decorrentes deste contrato 
correrão por conta da dotação orçamentária no  

ORGÃO: 16 UNIDADE: 16 FUNÇÃO: 09 
PROGRAMA: 37 SUB-PROGRAMA: 122 
PROJETO/ATIVIDADE: 2005 NATUREZA 
DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 FONTE: 00.0005 

6.15. O presente Contrato poderá ser rescindido 
por qualquer  das partes, após o término do período 
inicial, mediante aviso prévio e expresso de 90 
(noventa) dias, efetuado no 1o. dia útil de qualquer 
mês; caso seja cancelado em outro dia, será 
considerado como início,  o 1o. dia  útil do mês 
subseqüente. 

6.16. O Contrato poderá ser rescindido, 
independente de notificação judicial ou extra-judicial,  
no caso de descumprimento de uma de suas 
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cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no 
prazo  da notificação enviada pela outra parte. 

6.17. Aplicam-se à execução deste Contrato e, 
especialmente, nos casos omissos, a Lei 8.666/93. 

6.18. As partes elegem o foro da Comarca da 
cidade de Castanhal/ Pará., para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente Contrato. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as 
partes assinam e rubricam o presente instrumento 
em três vias de igual teor e para um só efeito, na 
presença de duas testemunhas. 

Castanhal - Pará, 02 de Janeiro de  2014 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 

CASTANHAL 
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 

GESTÃO EM SERVIÇOS 
TESTEMUNHAS: 
____________________   ____________________ 

 

ANEXO 1 
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
POR PRAZO DETERMINADO COM ATUALIZAÇÃO 

E ATENDIMENTO TÉCNICO N° 2014.12.27.0002 
1.IDENTIFICAÇÃO  DO SOFTWARE 

Nome do 
Software 

Contabilidade Publica,  
Informações Automatizadas 
Planejamento e Orçamento LDO 
Planejamento e Orçamento LOA 
Planejamento e Orçamento PPA 
Responsabilidade Fiscal 
Tesouraria 

1.1.CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

CPU 
 
 

Memória 
RAM 

 
2 GB 

Monousuári
o (X) 

Multiusuário 
 (  ) 

N° 
Termina
is  (01) 

Classe 

Disco 
Rígido 

 
320HD 

Sistema 
Operacion

al 
Windows 

Rede Local     
(X) 

Ambiente 

Qtde. 
Estaçõe
s (01) 

 

1.2. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO 

Endereço: 
Tv. Floriano Peixoto – 1977 

Complemento 

Bairro 
Centro 

Cidade   
Castanhal 

UF 
Pará 

CEP 
68743-050 

2.ENCARGOS 
2.1. Todos os valores estão expressos em Reais, e 
serão faturados para pagamento contra a 
apresentação, exceto os valores cujos vencimentos 
estejam especificados neste item. 

Descrição do Encargo Valor em R$ Vencimento 

Contabilidade Publica R$190,02 10 de cada mês 

Informações 
Automatizadas 

R$ 116,94 10 de cada mês 

Planejamento e 
Orçamento LDO 

R$ 63,34 10 de cada mês 

Planejamento e 
Orçamento LOA 

R$ 63,34 10 de cada mês 

Planejamento e 
Orçamento PPA 

R$ 63,34 10 de cada mês 

Responsabilidade 
Fiscal 

R$ 116,94 10 de cada mês 

Tesouraria R$ 116,94 10 de cada mês 

2.2.    O reajuste de preços será feito de acordo 
com a Legislação em vigor, tomando-se por base a 
variação do IGP-M. Extinta ou modificada a 
Legislação, a freqüência de reajuste será aquela 
prevista na Lei, com periodicidade mínima. Sendo a 
Lei omissa, também adotar-se-á a menor 
periodicidade possível. 

2.2.1.O valor referente aos encargos financeiros, 
acrescido de multa de 2% (dois por cento), mais juros 
de 5% (cinco por cento) por mês de atraso, será 
faturado juntamente com os valores do mês 
subseqüente, destacado como “encargos financeiros 
referentes à duplicatas em atraso.” 

2.2.2.Além dos encargos financeiros, também 
serão cobrados na fatura seguinte, quando for o 
caso, os valores referentes a outras despesas 
eventuais de cobrança, tais como as bancárias, 
cartorárias e outras que venham a incidir. 

2.3. As despesas de transporte, alimentação e 
estadia decorrentes destes serviços, poderão ser 
efetuadas em estabelecimentos conveniados pela 
CONTRATANTE. As despesas de transporte, 
quando efetuada em veículo da CONTRATADA, 
deverão ser reembolsadas à razão de 1/3 (um terço)  
do valor do litro de gasolina,  por quilômetro rodado. 
Quando houver deslocamento através de transporte 
aéreo, o mesmo deverá ser pago pela 
CONTRATANTE, com as passagens enviadas  por 
PTA; 

2.4.  As despesas citadas no item  2.3., supra, 
quando da inexistência de convênios entre a 
CONTRATANTE e estabelecimentos autorizados, 
serão reembolsadas contra a apresentação da fatura, 
com um acréscimo de 15 % (quinze por cento), 
referente à taxa de administração. 

2.5.  As despesas normais e necessárias ao 
cumprimento do objeto deste contrato, tais como, 
selos, telefone, telegramas e envio de materiais, 
correrão por conta da CONTRATANTE. 

2.6. A falta de pagamento de 03 (três) faturas 
vencidas e respectivos encargos financeiros, 
implicará na suspensão dos serviços ora contratados.  
Se a CONTRATANTE der causa à rescisão, nos 
termos deste sub-item, deverá pagar à 
CONTRATADA, multa no valor correspondente a 06 
(seis) meses de encargos, calculados na base do 
valor em vigor na data da rescisão, sem prejuízo do 
débito que ocasionou a mesma. 

Castanhal - Pará, 02 de Janeiro de 2014 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 

CASTANHAL 
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 

GESTÃO EM SERVIÇOS 
TESTEMUNHAS: 
___________________        __________________ 
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
POR PRAZO DETERMINADO COM ATUALIZAÇÃO 

E ATENDIMENTO TÉCNICO N° 2014.12.27.0003 
INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE 

CASTANHAL 
CIDADE: CASTANHAL 
ESTADO: PARÁ 
ENDEREÇO: TRAV. FLORIANO PEIXOTO, 1977 - 
CENTRO  
CGC: 34.823.005/0001-36 
doravante denominada CONTRATANTE, 

E 
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS 
CIDADE: Ilhota  ESTADO: SC 
ENDEREÇO: Rua Ricardo Paulino Maes, 585, Sala 
12 e 13 – Centro    CNPJ: 00.165.960/0001-01  
doravante denominada CONTRATADA, 
têm entre si, justo e acertado, o presente Termo 
Aditivo, conforme a seguir: 
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
POR PRAZO DETERMINADO COM ATUALIZAÇÃO 

E ATENDIMENTO TÉCNICO N° 2014.12.27.0003 

1.PARTES 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 

DE CASTANHAL na qualidade de CONTRATANTE, 
neste ato representada por SR. JORGE SALLES, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
RG 350.3304 SSP/PA e inscrito no CPF 
082.311.842-87 residente e domiciliado na cidade de 
Castanhal, à Av. Magalhães Barata, s/n, Presidente   
e GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ no. 00.165.960/0001-01,E-
mail: govbr@govbr.com.br, com sede na Rua Ricardo 
Paulino Maes, 585, Sala 12 e 13, Centro, Ilhota – SC, 
na qualidade de CONTRATADA, neste ato 
representada por TOMAZ RODRIGUES AQUINO DE 
FREITAS Diretor Regional Norte. 

2. OBJETO 
A CONTRATADA,  na qualidade de única 

proprietária dos direitos do software descrito no 
Anexo 1, confere à  CONTRATANTE  a licença de 
uso por prazo determinado,  bem como, se obriga a 
prestar os serviços de Atualização e Atendimento 
Técnico conforme especificado neste contrato. 

Entende-se por Software, o conjunto de 
programas executáveis por computador e respectiva 
documentação técnica que acompanham o produto. 

3. PRAZO 
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 

(doze meses) meses, iniciando-se em 02/01/2014, e 
com término em 31/12/2014, sendo certo que poderá 
ser renovado por períodos sucessivos de 12 (doze) 
meses, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) 
meses, conforme disposto no inciso IV, do art. 57, da 
Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas 
partes. 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1. Fornecer  em caráter intransferível e não 

exclusivo, cópia do Software, em versão atualizada. 
4.2.Disponibilizar para a CONTRATANTE, 

treinamento para o software contratado, conforme 
definido nas demais cláusulas deste Contrato. 

4.3. Tornar disponível para a CONTRATANTE, 
versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das 
funções existentes, implementações de novas 
funções e adequações às novas tecnologias 
buscando o aperfeiçoamento constante do produto, 
visando preservar o investimento da 
CONTRATANTE  e a competitividade do produto no 
mercado; 

4.4. Tornar disponível à CONTRATANTE, 
releases atualizadas da versão do produto sempre 
que ocorrer necessidade de correções de defeito ou 
de adaptações legais que não impliquem em 
mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, 
desenvolvimento de novas funções ou novos 
relatórios; 

4.5. A partir do momento que a CONTRATADA 
liberar nova Versão ou release do produto, a garantia 
da versão antiga vigorará por um prazo de 60 dias. 
Após esse período, a versão anterior será 
descontinuada, tornando sem efeito as obrigações 
desta cláusula.          

5.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. Com a assinatura do presente contrato, a 

CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar 
equipamento/plataforma de hardware de origem 
idônea que possibilite a instalação dos Softwares 
objetos do presente contrato, bem como mantê-los 
atualizados, de forma a possibilitar a instalação de 
novas versões dos Softwares lançadas.  
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5.2. A CONTRATANTE, após a instalação do 
Software, se obriga a assinar de imediato, o 
documento denominado TERMO DE 
DISPONIBILIDADE, autorizando aí o início do 
faturamento do contrato. Não tendo a 
CONTRATANTE assinado o referido termo sem 
justificativa, ficará a CONTRATADA, de igual forma, 
autorizada a iniciar o faturamento.  

5.2.1. Entende-se por instalação do Software, a 
disponibilização do mesmo no equipamento da  
CONTRATANTE de forma a permitir a esta sua 
utilização.  e, com isso, viabilizar os serviços de 
implantação, conversão e/ou importação de dados, 
parametrização e demais serviços.  

5.2.2. Com a disponibilização do software, a 
CONTRATANTE passa a ser exclusiva responsável 
pelo mesmo, nos termos desta cláusula; 

5.2.3. A CONTRATANTE compromete-se a usar 
o Software somente dentro das normas e condições 
estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do 
mesmo; 

5.2.4. Obriga-se a CONTRATANTE, a não 
entregar o Software nem permitir seu uso por 
terceiros, resguardando, da mesma forma, manuais, 
instruções e outros materiais licenciados, mantendo-
os no uso restrito de seus agentes e prepostos, 
sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, 
vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar 
de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, 
sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, 
provisórias ou permanentes, o o Software objeto do 
presente contrato. De igual forma lhe é vedado 
modificar as características dos programas, módulos  
de programas ou rotinas do Software, ampliá-los, 
alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, 
específica e autorizada anuência da CONTRATADA, 
sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer 
tempo, por interesse da CONTRATANTE, que deve 
ser efetuada, só poderá ser operada pela 
CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada 
pela mesma 

5.3.  O não cumprimento da obrigação  do item 
5.1., supra, pela CONTRATANTE não impedirá o 
início do faturamento desse contrato, sendo certo 
que nesse caso a CONTRATADA entregará o 
produto em mídia eletrônica, mediante a assinatura  
do TERMO DE DISPONIBILIDADE.   

5.4.  A CONTRATANTE  obriga-se a notificar à 
CONTRATADA, por escrito quando houver indícios 
ou suspeita de existência de cópias não autorizadas 
do Software ora licenciado, prestando os 
esclarecimentos e assistência nos esforços que a 
CONTRATADA venha a fazer, para recuperar os 
prejuízos verificados. 

5.5. A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar 
equipamento/plataforma de hardware de origem 
idônea que possibilite a instalação dos Softwares 
objetos do presente contrato, bem como mantê-los 
atualizados, de forma a possibilitar a instalação de 
novas versões dos Softwares lançadas. O não 
cumprimento dessa obrigação não impedirá o início 
do faturamento desse contrato, considerando-se, 
nesse caso, o software  como instalado.  

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1. O Software objeto desse contrato está 

homologado para funcionamento no equipamento 
especificado no Item 1. do Anexo 1. A configuração 
do equipamento determina a classe para o qual o 
Software foi locado. Qualquer alteração nessa 
configuração ou Ambiente Operacional que implique 
numa mudança de classe será objeto de 

renegociação deste Contrato. A reinstalação do 
Software motivada por qualquer situação, mesmo 
que não determine mudança de classe, implicará em 
custos especificados no item 2.7. do Anexo 1. 

6.2. Entende-se por treinamento, a transferência 
de conhecimentos, relativos a utilização do Software 
instalado, para o número de pessoas indicadas no 
item 2.6. do Anexo 1.  É absolutamente indispensável 
que as pessoas indicadas neste item para receberem 
o conhecimento sobre o Software, sejam 
conhecedoras das técnicas necessárias de operação 
do equipamento, bem como, do Sistema Operacional 
para o qual o Software foi contratado. Qualquer 
atividade que envolva o pessoal técnico da 
CONTRATADA além das estipuladas neste item, 
inclusive as relativas à formação da base de dados 
necessária à utilização do Software, será objeto de 
proposta específica, conforme determinado no item 
2.7. do Anexo 1. 

6.3.  A prestação dos serviços de  atualização de 
Softwares  se dará nas seguintes  modalidades : 

a) Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de 
funcionamento do Software, podendo a critério da 
empresa, limitar-se à substituição da cópia com 
falhas por uma cópia corrigida, não incluindo nestas 
ações que se tornem necessárias por uso incorreto 
ou não autorizado, vandalismo, sinistros ou 
apropriações indébitas; 

b) Adaptativa,  visando adaptações  legais para 
adequar o Software a alterações da Legislação, 
desde que não impliquem em desenvolvimento de 
novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou 
ainda, alterações na arquitetura do Software.  

c) Evolutiva, que visa garantir a atualização do 
Software, através da adição de novas 
funcionalidades aos sistemas não constantes no 
momento atual, isto é, não previstas nas 
especificações técnicas do instrumento convocatório, 
ou da proposta apresentada pela  CONTRATADA, 
ou ainda inexistente no momento do recebimento do 
software, sempre obedecendo aos critérios da 
metodologia de desenvolvimento CONTRATADA. 

d) Sempre que as manutenções adaptativas e/ou 
evolutivas implicarem em modificações e/ou novos 
produtos como relatórios/telas, rotinas em batch, 
novas funções ou rotinas e/ou ainda alterações na 
estrutura de arquivos dos softwares, a 
CONTRATADA se obriga a apresentar orçamento 
prévio e somente poderá executar os serviços com 
autorização expressa e formal da CONTRATANTE. 

6.3.1. Para cumprimento das letra b e c, do item 
6.3., supra, a CONTRATANTE deverá comunicar à 
CONTRATADA a alteração nas legislações federal, 
estadual e municipal, encaminhando o diploma legal 
anterior e o novo, informando a data de sua 
publicação e o início de sua vigência, se for o caso.  
A CONTRATANTE se compromete, ainda, a atuar 
como interlocutora da CONTRATADA, quando 
necessário, junto aos órgãos 
reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas 
técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos. 

6.4. Entende-se por atendimento técnico os 
serviços prestados através de meios de comunicação 
ou assessorias técnicas, para identificação de 
problemas ligados diretamente ao uso do Software. 
Os encargos referentes às assessorias técnicas 
estão especificados no item 2.7. do Anexo 1. 

6.5.Todas as despesas referentes ao 
atendimento técnico serão cobradas mediante 
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES - 
RAC, conforme custos definidos no item 2.7. do 

Anexo 1, mesmo que os serviços sejam executados 
nas dependências da CONTRATADA. 

6.6. Os encargos referentes ao atendimento 
técnico, especificado no item 2.7., deverão ser pagos 
após o atendimento prestado, contra a apresentação 
da fatura. 

6.7. Atualização de Softwares motivadas por 
alterações no ambiente operacional, plataforma de 
hardware ou na estrutura organizacional da 
CONTRATANTE, deverão ser solicitadas 
formalmente, podendo ser executada após estudo 
prévio e orçamento da CONTRATADA e aprovação 
da  CONTRATANTE. 

6.8.  Adaptações de Software, ainda que 
necessárias por alterações na Legislação, que 
impliquem em novos relatórios, novas funções, novas 
rotinas ou alterações nos arquivos, serão orçadas e 
cobradas, caso a caso, mediante aprovação da 
CONTRATANTE; 

6.9. Todos os direitos autorais dos materiais 
fornecidos com base neste Contrato são de 
propriedade da CONTRATADA, sendo 
expressamente vedada sua reprodução e divulgação, 
bem como proibida a transferência ou 
sublicenciamento do uso a terceiros, sob pena de 
imediata rescisão do presente Contrato e multa 
correspondente a 12 (doze) vezes o valor TOTAL 
estipulado no item 2.1. do  Anexo 1. 

6.10. A segurança dos arquivos relacionados 
com o Software é de responsabilidade de quem o 
opera. A CONTRATADA não se responsabiliza, após 
a disponibilização do Software, por erros decorrentes 
de negligência, imprudência  ou imperícia da 
CONTRATANTE, seus empregados ou prepostos na 
sua utilização , assim como problemas provenientes 
de “caso fortuito” ou “força maior”, contemplados pelo 
art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A má 
utilização das técnicas operacionais de trabalho, 
como operações indevidas de “BACKUPS” 
(anormalidade nos meios magnéticos - utilização de 
mídias defeituosas), ou que possam gerar resultados 
equivocados, ou, ainda, danos causados por “vírus” 
de computador, são de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATANTE. 

6.11. A tolerância da CONTRATADA no 
cumprimento pela CONTRATANTE dos itens e das 
condições do presente Contrato, não caracteriza 
novação, podendo a qualquer momento ser exigido 
seu rigoroso cumprimento. 

6.12 A CONTRATANTE reconhece e aceita 
que o estado da técnica não permite a elaboração de 
programas de computador totalmente isentos de 
defeitos Reconhece, ademais, que a obrigação da 
CONTRATADA sob este Contrato consiste em 
envidar seus melhores esforços na correção ou 
reparação dos defeitos ou deficiências de 
funcionamento apresentados pelo Software. . O 
Software objeto deste contrato é garantido por 90 
(noventa) dias contra defeitos de funcionamento, a 
partir da data da emissão da Nota Fiscal 
correspondente à cessão da Licença de Uso. 

6.13. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA 
será responsável por qualquer erro, má interpretação 
ou pela aplicação ou utilização inadequada do 
Software. A CONTRATADA tampouco será 
responsabilizada por qualquer dano emergente, lucro 
cessante ou outros danos diretos ou indiretos 
sofridos pela CONTRATANTE ou por terceiros. 

6.15. As despesas decorrentes deste contrato 
correrão por conta da dotação orçamentária no 
ORGÃO: 16 UNIDADE: 16 FUNÇÃO: 09 
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PROGRAMA: 37 SUB-PROGRAMA: 122 
PROJETO/ATIVIDADE: 2005 NATUREZA 
DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 FONTE: 00.0005 

6.15. O presente Contrato poderá ser rescindido 
por qualquer  das partes, após o término do período 
inicial, mediante aviso prévio e expresso de 90 
(noventa) dias, efetuado no 1o. dia útil de qualquer 
mês; caso seja cancelado em outro dia, será 
considerado como início,  o 1o. dia  útil do mês 
subseqüente. 

6.16.  O Contrato poderá ser rescindido, 
independente de notificação judicial ou extra-judicial,  
no caso de descumprimento de uma de suas 
cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no 
prazo  da notificação enviada pela outra parte. 

6.17. Aplicam-se à execução deste Contrato e, 
especialmente, nos casos omissos, a Lei 8.666/93. 

6.18. As partes elegem o foro da Comarca da 
cidade de Castanhal/ Pará., para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente Contrato. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as 
partes assinam e rubricam o presente instrumento 
em três vias de igual teor e para um só efeito, na 
presença de duas testemunhas. 

Castanhal - Pará, 02 de Janeiro de  2014 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 

CASTANHAL 
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 

GESTÃO EM SERVIÇOS 
TESTEMUNHAS: 
___________________       ___________________ 

ANEXO 1 
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
POR PRAZO DETERMINADO  COM ATUALIZAÇÃO 

E ATENDIMENTO TÉCNICO N° 2014.12.27.0003 
1.IDENTIFICAÇÃO  DO SOFTWARE 

Nome do 
Software  

Gestão de Pessoal 

1.1. CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

CPU 
 
 

Memória 
RAM 

 
2 GB 

Monousuário  
(X) 

Multiusuário 
   (   ) 

N° 
Terminais  

(01) 

Classe 

Disco 
Rígido 
320H

D 

Sistema 
Operacio

nal 
Windows 

Rede Local     
(X) 

Ambiente 

Qtde. 
Estações 

(01) 

 

1.2. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO 

End: Tv. Floriano Peixoto – 1977 Complemento 

Bairro 
Centro 

Cidade   
Castanhal 

UF 
Pará 

CEP 
68743-050 

2.ENCARGOS 
2.1. Todos os valores estão expressos em Reais, e 
serão faturados para pagamento contra a 
apresentação, exceto os valores cujos vencimentos 
estejam especificados neste item. 

Descrição do 
Encargo 

Valor em R$ Vencimento 

Gestão de Pessoal R$1.353,70 10 do mês 
sub-sequente 

2.2. O reajuste de preços será feito de acordo com a 
Legislação em vigor, tomando-se por base a variação 
do IGP-M. Extinta ou modificada a Legislação, a 
freqüência de reajuste será aquela prevista na Lei, 
com periodicidade mínima. Sendo a Lei omissa, 
também adotar-se-á a menor periodicidade possível. 
2.2.1. O valor referente aos encargos financeiros, 
acrescido de multa de 2% (dois por cento), mais juros 
de 5% (cinco por cento) por mês de atraso, será 
faturado juntamente com os valores do mês 

subseqüente, destacado como “encargos financeiros 
referentes à duplicatas em atraso.” 
2.2.2. Além dos encargos financeiros, também serão 
cobrados na fatura seguinte, quando for o caso, os 
valores referentes a outras despesas eventuais de 
cobrança, tais como as bancárias, cartorárias e 
outras que venham a incidir. 
2.3. As despesas de transporte, alimentação e 
estadia decorrentes destes serviços, poderão ser 
efetuadas em estabelecimentos conveniados pela 
CONTRATANTE. As despesas de transporte, 
quando efetuada em veículo da CONTRATADA, 
deverão ser reembolsadas à razão de 1/3 (um terço)  
do valor do litro de gasolina,  por quilômetro rodado. 
Quando houver deslocamento através de transporte 
aéreo, o mesmo deverá ser pago pela 
CONTRATANTE, com as passagens enviadas  por 
PTA; 
2.4. As despesas citadas no item  2.3., supra, quando 
da inexistência de convênios entre a 
CONTRATANTE e estabelecimentos autorizados, 
serão reembolsadas contra a apresentação da fatura, 
com um acréscimo de 15 % (quinze por cento), 
referente à taxa de administração. 
2.5.As despesas normais e necessárias ao 
cumprimento do objeto deste contrato, tais como, 
selos, telefone, telegramas e envio de materiais, 
correrão por conta da CONTRATANTE. 
2.6.A falta de pagamento de 03 (três) faturas 
vencidas e respectivos encargos financeiros, 
implicará na suspensão dos serviços ora contratados.  
Se a CONTRATANTE der causa à rescisão, nos 
termos deste sub-item, deverá pagar à 
CONTRATADA, multa no valor correspondente a 06 
(seis) meses de encargos, calculados na base do 
valor em vigor na data da rescisão, sem prejuízo do 
débito que ocasionou a mesma. 

Castanhal - Pará, 02 de Janeiro de 2014 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 

CASTANHAL 
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 

GESTÃO EM SERVIÇOS 
TESTEMUNHAS: 
________________                ________________ 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 04/14, CELEBRADO ENTRE 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL E A EMPRESA GOVERNANÇABRASIL 

S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. 
Através do presente, Instituto de Previdência do 

Município de Castanhal, inscrita no CNPJ sob o nº. 
34.823.005/0001-36, com sede na Rua Trav. Floriano 
Peixoto, nº 1977 na cidade de Castanhal, estado do 
Pará doravante denominada CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Sr. Jorge Salles, brasileiro, 
casado, inscrito no Cadastro de Pessoa Físicas sob o 
nº 082.311.842-87, residente e domiciliado na cidade 
de Castanhal, Av.’ Magalhães Barata, s/n, e de outro 
lado a empresa GOVERNANÇABRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 00.165.960/0001-01, com sede na Rua Ricardo 
Paulino Maes, 585 sala 12 e 13, na cidade de Ilhota, 
Estado de Santa Catarina, neste ato representado 
pelo Sr. Tomaz Aquino Rodrigues de Freitas, 
brasileiro, diretor regional, residente e domiciliado na 
Rod. Mario Covas, Conj. Green Garden, nº 1426, 
casa 40. Cep: 67013-185, na cidade de Ananindeua 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de 
comum acordo, aditar o CONTRATO DE 
2010.12.27.0007.   

Cláusula Primeira: O presente aditivo tem por 
objetivo a prorrogação do prazo contratual por mais 
(12) meses, (02/01/2014 até 31/12/2014), contados a 
partir da assinatura dessa avenca. 

Cláusula Segunda: A partir do mês de Janeiro do 
ano de 2014 o valor da remuneração passa a ser de 
R$ 822,85 (Oitocentos e vinte dois reias e oitenta e 
cinco centavos). 

Cláusula Terceira: O reajuste de preços será 
feito de acordo com a Legislação em vigor, tomando-
se por base a variação do IGP-M. Extinta ou 
modificada a Legislação, a frequência de reajuste 
será aquela prevista na nova Lei, com periodicidade 
mínima. Sendo a Lei omissa, também adotar-se-á a 
menor periodicidade possível. 

Cláusula Quarta: A prestação dos serviços de 
atualização dos softwares se dará nas seguintes 
modalidades: 

Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de 
funcionamento do software, podendo a critério da 
empresa contratada, limitar-se à substituição da 
cópia com falhas por uma cópia corrigida, não 
incluindo nestas ações que se tornem necessárias 
por uso incorreto ou não autorizado, vandalismo, 
sinistros ou apropriações indébitas; 

Adaptativa, que visa adaptações legais para 
adequar o Software a alterações da Legislação, 
desde que não impliquem em desenvolvimento de 
novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou 
ainda, alterações na arquitetura do software; 

Evolutiva, que visa garantir a atualização do 
Software, através da adição de novas 
funcionalidades aos sistemas ora contratados e que 
não constam no momento atual, isto é, 
funcionalidades não previstas nas especificações 
técnicas do instrumento convocatório, ou da proposta 
apresentada pela Contratada, ou ainda inexistente no 
momento do recebimento do Software, sempre 
obedecendo aos critérios da metodologia de 
desenvolvimento da Contratada; 

Para cumprimento dos itens supramencionados, 
a Contratante deverá comunicar a contratada a 
alteração desejada, encaminhando as definições 
pertinentes e/ou se for o caso, o diploma legal 
anterior e o novo referente às legislações federal, 
estadual e municipal modificada, informando ainda a 
data de sua publicação, local e inicio de sua vigência. 
A contratada de posse dessas informações fará uma 
análise técnica e apresentará uma estimativa de 
esforço e prazo para a entrega da versão do software 
adequada à alteração, sempre respeitando a sua 
metodologia de desenvolvimento. A concretização 
das mudanças ocorrerá somente após a aprovação 
de orçamento prévio entregue pela Contratante com 
o aceite das condições de implantação e pagamento 
pela contratada. 

Cláusula Quinta: As demais cláusulas e 
condições estabelecidas no contrato original, do qual 
este Termo Aditivo fica fazendo parte integrante, 
permanecem inalteradas. 

E, por estarem assim acordados, assinam as 
partes o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Castanhal (PA), 02 de Janeiro de 2014. 
Instituto de Previdência do Município de Castanhal 

Nome                 Cargo 
GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em 

Serviços 
Nome                Cargo 
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 04/14, CELEBRADO ENTRE 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL E A EMPRESA GOVERNANÇABRASIL 

S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. 
Através do presente, Instituto de Previdência do 

Município de Castanhal, inscrita no CNPJ sob o nº. 
34.823.005/0001-36, com sede na Rua Trav. Floriano 
Peixoto, nº 1977 na cidade de Castanhal, estado do 
Pará doravante denominada CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Sr. Jorge Salles, brasileiro, 
casado, inscrito no Cadastro de Pessoa Físicas sob o 
nº 082.311.842-87, residente e domiciliado na cidade 
de Castanhal, Av.’ Magalhães Barata, s/n, e de outro 
lado a empresa GOVERNANÇABRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 00.165.960/0001-01, com sede na Rua Ricardo 
Paulino Maes, 585 sala 12 e 13, na cidade de Ilhota, 
Estado de Santa Catarina, neste ato representado 
pelo Sr. Tomaz Aquino Rodrigues de Freitas, 
brasileiro, diretor regional, residente e domiciliado na 
Rod. Mario Covas, Conj. Green Garden, nº 1426, 
casa 40. Cep: 67013-185, na cidade de Ananindeua 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de 
comum acordo, aditar o CONTRATO DE 
2010.12.27.0012.   

Cláusula Primeira: O presente aditivo tem por 
objetivo a prorrogação do prazo contratual por mais 
(12) meses, (02/01/2014 até 31/12/2014), contados a 
partir da assinatura dessa avenca. 

Cláusula Segunda: A partir do mês de Janeiro do 
ano de 2014 o valor da remuneração passa a ser de 
R$ 1.845,08 (Um mil, oitocentos e quarenta e cinco 
reias e oito centavos). 

Cláusula Terceira: O reajuste de preços será 
feito de acordo com a Legislação em vigor, tomando-
se por base a variação do IGP-M. Extinta ou 
modificada a Legislação, a frequência de reajuste 
será aquela prevista na nova Lei, com periodicidade 
mínima. Sendo a Lei omissa, também adotar-se-á a 
menor periodicidade possível. 

Cláusula Quarta: A prestação dos serviços de 
atualização dos softwares se dará nas seguintes 
modalidades: 

Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de 
funcionamento do software, podendo a critério da 
empresa contratada, limitar-se à substituição da 
cópia com falhas por uma cópia corrigida, não 
incluindo nestas ações que se tornem necessárias 
por uso incorreto ou não autorizado, vandalismo, 
sinistros ou apropriações indébitas; 

Adaptativa, que visa adaptações legais para 
adequar o Software a alterações da Legislação, 
desde que não impliquem em desenvolvimento de 
novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou 
ainda, alterações na arquitetura do software; 

Evolutiva, que visa garantir a atualização do 
Software, através da adição de novas 
funcionalidades aos sistemas ora contratados e que 
não constam no momento atual, isto é, 
funcionalidades não previstas nas especificações 
técnicas do instrumento convocatório, ou da proposta 
apresentada pela Contratada, ou ainda inexistente no 
momento do recebimento do Software, sempre 
obedecendo aos critérios da metodologia de 
desenvolvimento da Contratada; 

Para cumprimento dos itens supramencionados, 
a Contratante deverá comunicar a contratada a 
alteração desejada, encaminhando as definições 
pertinentes e/ou se for o caso, o diploma legal 
anterior e o novo referente às legislações federal, 
estadual e municipal modificada, informando ainda a 
data de sua publicação, local e inicio de sua vigência. 
A contratada de posse dessas informações fará uma 
análise técnica e apresentará uma estimativa de 
esforço e prazo para a entrega da versão do software 
adequada à alteração, sempre respeitando a sua 
metodologia de desenvolvimento. A concretização 
das mudanças ocorrerá somente após a aprovação 
de orçamento prévio entregue pela Contratante com 
o aceite das condições de implantação e pagamento 
pela contratada. 

Cláusula Quinta: As demais cláusulas e 
condições estabelecidas no contrato original, do qual 
este Termo Aditivo fica fazendo parte integrante, 
permanecem inalteradas. 

E, por estarem assim acordados, assinam as 
partes o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Castanhal (PA), 02 de Janeiro de 2014. 
Instituto de Previdência do Município de Castanhal 

Nome   Cargo 
GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em 

Serviços 
Nome   Cargo 

 
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO 

CONVÊNIO Nº 006/2013/PMC 
Diário Oficial Edição nº 238, de 26 de julho a 02 de 

agosto de 2013 
Na Cláusula Segunda, Subitem 2.1.1, alínea “a”, 
ONDE SE LÊ: 
2.1.1. Compete à CONCEDENTE: 
a) Transferir à CONVENENTE a importância de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), pagos em duas parcelas, 
sendo a primeira de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a 
segunda de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com 
recursos próprios disponíveis da Prefeitura Municipal. 
LEIA-SE: 
2.1.1. Compete à CONCEDENTE: 
a) Transferir à CONVENENTE a importância de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), em parcela única, com 
recursos próprios disponíveis da Prefeitura Municipal. 

Castanhal(PA), 17 de dezembro de 2013. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal de Castanhal 

CONVÊNIO Nº 002/2014/PMC 
TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E A DICOCESE DE 
CASTANHAL, COMO ABAIXO MELHOR 
DE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura encontra-se 
estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, n° 2332, 
CEP 68.743-050, nesta Cidade, Estado do Pará, 
neste ato representado por seu titular, o Sr. PAULO 
SÉRGIO RODRIGUES TITAN, brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade RG n° 1971646 – 

2° Via – PC/PA e inscrito no CPF/MF sob o n° 
001.140.572-49, residente e domiciliado na Rua 
Professor Amaral, n° 1115, Distrito de Apeú, CEP 
68.747-000, nesta cidade, Estado do Pará, doravante 
denominada de CONCEDENTE, e a DIOCESE DE 
CASTANHAL, inscrita no CNPJ nº 07.258.455/0001-
50, situada na Rua Major Wilson, nº 413, Bairro Nova 
Olinda, CEP 68.742-190, neste Município, neste ato 
representada pelo Bispo Dom CARLOS 
VERZELETTI, brasileiro, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 5716362 – PC/PA e inscrito no 
CPF/MF sob o n° 175.303.932-60, residente e 
domiciliado na Rua Major Wilson, nº 481, esquina 
com a Rua Comandante Assis, Bairro Nova Olinda, 
CEP 68742-190, nesta Cidade, Estado do Pará, 
doravante denominado de CONVENENTE, celebram 
o presente Convênio, mediante as Cláusulas e 
condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Convênio tem por objeto conceder 

recursos financeiros à CONVENENTE para auxiliar 
no pagamento das despesas decorrentes da 
realização do XXII RETIRO DE ORAÇÃO FONTE DE 
ÁGUA VIVA, que ocorrerá no período de 02 a 04 de 
março do corrente ano, na Escola Maria Viganó, 
organizado pela Diocese de Castanhal por intermédio 
da Renovação Carismática Católica. Tal evento 
consiste em momento de pregação, adoração, 
louvor, realização de missas e, devido sua 
importância, foi recentemente inserido no Calendário 
Oficial do Município pela Lei Municipal nº 012, de 13 
de fevereiro de 2014. 

CLAUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES E 
OBRIGAÇÕES 

2.1. Por força deste Convênio as partes 
assumem as seguintes obrigações: 

2.1.1. Compete à CONCEDENTE: 
a) Transferir à CONVENENTE a importância de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parcela única. 
2.1.2. Compete à CONVENENTE: 
a) Promover todos os atos indispensáveis à 

execução do objeto deste Convênio com observância 
da legislação pertinente sobre a matéria; 

b) Empregar os recursos recebidos de acordo 
com o objetivo previsto da CLAUSULA PRIMEIRA e 
Plano de Trabalho, parte integrante do presente 
Convênio, independente de transcrição; 

c) Enviar à CONCEDENTE Relatório de 
Execução Físico-financeiro do objeto do Convênio, 
acompanhado de Demonstrativo dos Recursos 
Recebidos e de cópia das notas fiscais; 

d) Após a liberação da parcela os documentos a 
que se referem a alínea anterior deverão ser 
encaminhados à CONCEDENTE no prazo de 30 
(trinta) dias; 

e) Encaminhar ao Tribunal de Contas dos 
Municípios a prestação de contas da aplicação dos 
recursos a que se refere o presente Convênio no 
prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência, 
remetendo à Prefeitura cópia do comprovante de 
prestação de contas; 

f) Responsabilizar-se inteiramente perante a 
Prefeitura e terceiros, por todas as despesas 
provenientes da prestação de serviços objeto do 
presente Instrumento, inclusive as de caráter 
tributário e trabalhista. 

CLAUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS 
3.1. A despesa em que importa a execução do 

objeto do presente Convênio, num total de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), correrá à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Órgão: 01 – Gabinete do 
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Prefeito; Unidade: 0101 – Gabinete do Prefeito; 
Função: 04 – Administração; Subfunção: 122 – 
Administração Geral; Programa: 0002 – 
Administração do Gabinete do Prefeito e Vice-
Prefeito; Atividade: 2003 – Apoio a entidades de 
classe, religiosas e culturais; Elemento de despesa: 
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais; Fonte: 011900. 

CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1. O presente Convênio terá vigência a partir 

da data de sua assinatura até 27 de maio de 2014. 
CLAUSULA QUINTA – DO ADITAMENTO 
5.1. As partes, em comum acordo e mediante 

Termo Aditivo, poderão prorrogar o prazo do 
presente Convênio, bem como alterá-lo em virtude de 
causa superveniente, força maior, conveniência 
administrativa ou ordem legal. 

5.2. A parte interessada deverá solicitar o 
referido aditamento 15 (quinze) dias antes do término 
da vigência deste Instrumento. 

CLAUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA 
6.1. O presente Convênio poderá ser denunciado 

total ou parcialmente: 
a) Por qualquer das partes em virtude do 

inadimplemento de qualquer de suas Cláusulas; 
b) Pela Prefeitura em decorrência de 

insuficiência de recursos financeiros previstos para o 
seu cumprimento, ou ainda, por causa superveniente, 
força maior conveniência administrativa ou de ordem 
legal; 

c) Por acordo entre as partes. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
7.1. O presente Convênio deverá ser publicado 

no Diário Oficial do Município e ou no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal, conforme art. 24 da 
Lei Orgânica do Município de Castanhal. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
8.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Castanhal, 

Estado do Pará, para dirimir controvérsias resultantes 
de aplicação de Cláusulas deste Convênio, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
possa ser. 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS 
9.1. Os casos omissos neste Instrumento serão 

resolvidos mediante acordo entre as partes. 
E por estarem justos e acordados, firmam as 

partes o presente Instrumento, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas 
idôneas, para que produza seus efeitos jurídicos e 
legais. 

Castanhal(PA), 27 de fevereiro de 2014. 

Paulo Sergio Rodrigues Titan 

Prefeito do Município de Castanhal 
CONCEDENTE 

Dom Carlos Verzeletti 

Bispo da Diocese de Castanhal 
CONVENENTE 

TESTEMUNHAS: 
Nome:  Nome: 
CPF nº:   CPF nº:  

 

PORTARIA Nº799/14, DE 20/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 117 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar, a Senhora LUZINETE GODOT DA 

SILVA, do cargo de Vice-Diretora da Escola Municipal 
de Ensino Infantil e Fundamental Eronildes Farias de 
Carvalho, com 35% (Trinta e Cinco Por Cento) de 
Gratificação de Vice Direção de Unidade Escolar, 
lotação Secretaria Municipal  de  Educação.   

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 11 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 20/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº800/14, DE 20/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE OS ARTIGOS 2º E 33 
ALÍNEA “D” DA LEI MUNICIPAL Nº026/12, 
DE 10 DE MAIO DE 2012, RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, a Senhora RAIMUNDA 

APARECIDA MOREIRA DA ROCHA, para exercer o cargo 
de Vice-Diretora da Escola Municipal de Ensino 
Infantil e Fundamental Eronildes Farias de Carvalho, 
com 35% (Trinta e Cinco Por Cento) de Gratificação 
de Vice Direção de Unidade Escolar, lotação 
Secretaria Municipal  de  Educação.   

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 11 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 20/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº806/14, DE 21/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Contratar temporariamente, a servidora 
Luzinete Godot da Silva, função Professora de 
Educação Básica I, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 11 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 21/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº817/14, DE 24/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Excluir da Portaria nº2.945/13, de 16 de 
setembro de 2013, a  servidora Ivanilda de Lima 
Gonçalves, função Servente, lotação Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 
1º de março de 2014, revogadas as disposições em 
contrário.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 24/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº818/14, DE 24/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 73 INCISO 
I DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor NIVALDO 

ALVES DOS SANTOS JUNIOR, de acordo com o 
Processo Nº1094/14, de 20.02.2014, função  Braçal, 
matrícula 56086-3, lotação Secretaria Municipal de 
Administração (Coordenadoria de Patrimônio).   

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 17 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº819/14, DE 24/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 185 
INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 
04 DE FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: 

Considerando os termos da decisão proferida 
nos autos de sindicância instaurada pela Portaria 
Nº28/2013-GMC, de 05 de setembro de 2013 e; 

Considerando os termos do Parecer Jurídico 
Nº116/2014, de 18 de fevereiro de 2014; 

Art. 1º - Aplicar, a penalidade de repreensão ao 
servidor ADENILSON SOUZA DA SILVA, função 
Guarda, matrícula 69574, lotação Comando da 
Guarda.   

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Município. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº820/14, DE 24/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 161 
INCISO II DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 
04 DE FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 100% (Cem por Cento) de 
gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor 
RAIMUNDO NONATO DE JESUS CABRAL, função 
Zelador, lotação Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 
1º de março de 2014, revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº824/14, DE 24/02/2014 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO, RESOLVE: 

Considerando, os termos constantes no Processo 
Administrativo Disciplinar Nº 084/13, movido contra o 
servidor ADEILDO VIEIRA SILVA, função Guarda, 
matrícula nº 10176-1, lotação Guarda Municipal, instaurado 
pela Portaria Nº 30/2013, de 15 de outubro de 2013, 
publicada no Diário Oficial do Município Edição Nº 249, de 
12 a 18 de outubro de 2013; 

Considerando, o amparo legal do Artigo 190, Inciso II 
da Lei Municipal Nº003/99, de 04 de fevereiro de 1999;  

Considerando, o julgamento proferido pela autoridade 
competente, com base na Lei Complementar Nº001/11, de 
13 de maio de 2011; 

Art. 1º - Demitir, o servidor ADEILDO VIEIRA SILVA, 
função Guarda, matrícula nº 10176-1, lotação Guarda 
Municipal, com base no Art. 185, Inciso V, da Lei Municipal 
Nº 003/99. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 24 de janeiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº830/14, DE 26/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora MINELLI 

MATOS XAVIER IRINO, de acordo com o Processo Nº659/14, 
de 07.02.2014, função Agente Administrativo–Zona Urbana, 
lotação Secretaria Municipal de Saúde.   

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 06 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 26/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº832/14,DE 27/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 117 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido de acordo com o 
Processo nº 1189/14, datado de 25/02/14, a 
servidora ELIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA CELLA, 
função Professor PEB III- Língua Portuguesa-ZU, 
lotação Secretaria Municipal de Educação (EMEF. 
Georgina Nascimento). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 12 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 27/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
 

PORTARIA Nº833/14,DE 27/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 117 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido de acordo com o Processo 
nº 1190/14, datado de 25/02/14, a servidora SIMONE ROCHA 

DE SOUZA, função Professor PEB II-ZU, lotação Secretaria 
Municipal de Educação (EMEF. Francisco Espinheiro 
Gomes). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 17 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 27/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº834/14, DE 27/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 117 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar o contrato temporário dos servidores 
abaixo relacionados, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Nº NOME CARGO 

01 Antônio Marcos de Almeida Souza Motorista 

02 Helito Rodrigo Perdigão de Abreu 
Professor de 
Matemática 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 11 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 27/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº835/14, DE 27/02/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato Temporário do servidor 
ELIAS PEREIRA DA SILVA, função Braçal, lotação 
Secretaria Municipal Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 11 de fevereiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 27/02/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

TERMO DE POSSE 
Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2014, às 08:00h  
na Secretaria Municipal de Administração, 
compareceu e tomou posse a Srª SUELLEN DE NAZARÉ 

DE MATOS SILVA, aprovada e classificada no Concurso 
Público 001/2012, para o cargo de AUXILIAR DE 

ADMINISTRAÇÃO – ZONA URBANA,  classificação 018, 
convocada através do Edital Nº 006/13, de 23 de 
dezembro de 2013; e conforme Parecer Jurídico da 
Procuradoria Administrativa e Constitucional em 30 
de janeiro de 2014, e Parecer da Secretaria de 
Administração em 06 de fevereiro de 2014 a 

concursada foi encaminhada para que se proceda a 
Avaliação em Exame da Sanidade Física e Mental,  e 
tendo apresentado o Laudo Médico no dia 07 de 
fevereiro de 2014, a qual desempenhará suas 
funções de acordo com as instruções da SEMAD e 
será regido pelo Estatuto do Funcionário Público 
Municipal e Legislação pertinente, exercendo suas 
atividades na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Castanhal-PA, 07 de fevereiro de 2014. 
_____________________________ 
Empossado CPF Nº 884.364.622-20 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário Municipal de Administração 
Testemunhas: 
1 - ________________          2 - ________________ 

TERMO DE POSSE 
Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2014, às 08:00h  
na Secretaria Municipal de Administração, 
compareceu e tomou posse o Sr Adilson Monteiro 
Raiol, aprovado e classificado no Concurso Público 
001/2009, para o cargo de Servente – Zona Urbana,  
classificação 033, convocado através do Edital Nº 
006/13, de 23 de dezembro de 2013; e conforme 
Parecer Jurídico nº072/2014, da Procuradoria 
Administrativa e Constitucional em 05 de fevereiro de 
2014, e Parecer da Secretaria de Administração em 
11 de fevereiro de 2014 o concursado foi 
encaminhado para que se proceda a Avaliação em 
Exame da Sanidade Física e Mental,  e tendo 
apresentado o Laudo Médico no dia 13 de fevereiro 
de 2014, o qual desempenhará suas funções de 
acordo com as instruções da SEMAD e será regido 
pelo Estatuto do Funcionário Público Municipal e 
Legislação pertinente, exercendo suas atividades na 
Secretaria Municipal de Educação. 

Castanhal-PA, 13 de fevereiro de 2014. 
_____________________________ 
Empossado CPF Nº 977.785.592-34 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário Municipal de Administração 
Testemunhas: 
1 - ________________          2 - ________________ 

TERMO DE POSSE 
Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2014, às 08:00h  
na Secretaria Municipal de Administração, 
compareceu e tomou posse o Sr Daniel Cardoso de 
Oliveira, aprovado e classificado no Concurso 
Público 001/2012, para o cargo de Agente 
Administrativo – Zona Urbana,  classificação 028, 
convocado através do Edital Nº 006/13, de 23 de 
dezembro de 2013; e conforme Parecer Jurídico da 
Procuradoria Administrativa e Constitucional de 
05/02/14; e parecer da   Secretaria Municipal de 
Administração, o concursado foi encaminhado em 
07/02/14, para que se proceda a Avaliação em 
Exame de Sanidade Física e Mental, tendo 
apresentado o Atestado de Saúde Ocupacional no 
dia 10 de fevereiro de 2014; o qual desempenhará 
suas funções de acordo com as instruções da 
SEMAD e será regido pelo Estatuto do Funcionário 
Público Municipal e Legislação pertinente, exercendo 
suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde. 

Castanhal-PA, 11 de fevereiro de 2014. 
_____________________________ 
Empossado CPF Nº 012.642.102-13 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário Municipal de Administração 
Testemunhas: 
1 - ________________          2 - ________________ 

 


