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ATOS DO PODER 

 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ESPECIAL 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
DO ATO DA POSSE DOS VEREADORES E 
ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA. 

Ata da Sessão Especial da Câmara Municipal 
de Castanhal, realizada ao primeiro dia do mês de 
janeiro do ano de dois mil e dezessete, com a 
finalidade de dar posse aos Vereadores eleitos no 
pleito de 2016; instalar a 18ª Legislatura e eleger a 
Nova Mesa Diretora para o biênio 2017-2018. 
Precisamente às dezenove horas o Senhor ex-
vereador Sérgio Leal Rodrigues (PROS), depois de 
comprovar a presença dos futuros parlamentares: 
Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC), Antonio 
Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), Antonio Leite 
de Oliveira (PSDB), Carlos Alberto de Sousa 
Sampaio PMDB), Edivam Sousa Damasceno (PR), 
Francisco das Chagas da Conceição Costa (PV), 
Francisco das Chagas do O da Costa (DEM), João 
Amaro da Silva PDT), Jorge Luiz Rodrigues 
Marinho (PMN), José Arledo Marques de Souza 
(Pros), José Janildo Sousa do Nascimento 
(PMDB), Luciana Castanheira Sales (DEM), Maria 
de Jesus Oliveira Moreira (PTB), Nivan Setubal 
Noronha (DEM), Orisnei Silva do Nascimento 
(PROS), Rafael Evangelista Galvão (PSDB), 
Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), 
Romildo Márcio Ramos da Costa (PT), Ronilson 
Corrêa de Sena (PSDB), Vânia Nascimento da 
Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva Costa 
(PSDC), invocou a proteção de Deus e deu a 
sessão por aberta. Atendendo o que determina a 
Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno 
desta Casa de Leis, solicitou aos Vereadores e 
Vereadoras eleitos, que se dirigissem a Mesa dos 
Trabalhos munidos de seus respectivos diplomas e 
declarações de bens, a fim de prestarem juramento 
e tomarem posse como legítimos representantes 
do povo castanhalense no Parlamento Municipal. 
Em seguida, já perfilados perante a presidência 
dos trabalhos, proferiram o seguinte compromisso:  
“PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. 
OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM 
LEALDADE E DIGNIDADE O MANDATO QUE ME 
FOI CONFIADO, TRABALHAR PELO 
PROGRESSO DO MUNICÍPIO E PELO BEM 
ESTAR DE SEU POVO. ASSIM O PROMETO”. 
Assim, cumprida as formalidades regimentais o 
Senhor Sérgio Leal declarou empossados os 
novos vereadores da Câmara Municipal de 
Castanhal solicitando aos mesmos que tomassem 
assento em suas respectivas bancadas e em 
seguida, conforme determina o regimento interno, 
passou à presidência dos trabalhos à Senhora 
Vereadora Regina de Fátima da Silva Rodrigues, 
que doravante conduziria o processo de eleição e 
posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2017-
2018, ... CHAPA 2 – LUCIANA CASTANHEIRA 
SALES (DEM) – Presidente, NIVAN SETUBAL 
NORONHA (DEM) – 1º Vice-Presidente, ORISNEI 
SILVA DO NASCIMENTO (PROS) – 2º Vice-
Presidente, ALACIR VIEIRA CÂNDIDO JÚNIOR 
(PSDC) – 1º Secretário, ROMILDO MÁRCIO 
RAMOS DA COSTA (PT) – 2º Secretário, 
FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO 

COSTA (PV) – 3º Secretário, JOSÉ JANILDO 
SOUSA DO NASCIMENTO (PMDB) – 4ª 
Secretária, JORGE LUIZ RODRIGUES MARINHO 
(PMN) – 1º Suplente e VÂNIA NASCIMENTO DA 
SILVA (PHS) – 2ª Suplente. ... Concluído o 
processo de votação, foi feita a apuração dos votos 
e anunciado o seguinte resultado: 08 votos para a 
Chapa 1; e 13 votos a favor da Chapa 2. Assim o 
Presidente proclamou eleita a chapa liderada pela 
Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM), para 
a qual foi passada a presidência dos trabalhos, 
com os demais membros da Mesa eleita tomando 
assento em seus respectivos lugares. ... Em 
seguida encerrou a sessão quando o relógio 
marcava vinte horas e trinta minutos. Plenário 
Manoel Carneiro Pinto Filho, ao primeiro dia do 
mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete. 

(Texto extraído da Ata da Sessão Especial da 
Câmara Municipal de Castanhal, Estado do Pará, 
com a finalidade de dar posse aos Vereadores 
eleitos no pleito de 2016, para o mandato 2017 a 
2020, instalação da 18ª Legislatura e eleição e 
posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2017 a 
2018. Registrada no dia quatro de janeiro de dois 
mil e dezessete, sob o número de ordem onze mil 
novecentos e trinta e seis (11.936), as folhas 
quinze (15), do Livro B número dezenove (B-19) de 
Registros de Títulos e Documentos do Cartório do 
Segundo Ofício da Comarca de Castanhal, Estado 
do Pará). 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ESPECIAL 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

DO ATO DA POSSE DO PREFEITO 
MUNICIPAL E DO VICE-PREFEITO 

MUNICIPAL. 
Ata da Sessão Especial da Câmara Municipal 

de Castanhal, realizada ao primeiro dia do mês de 
janeiro do ano de dois mil e dezessete, com a 
finalidade de dar posse aos Senhores Pedro 
Coelho da Mota Filho e Landry Adelino de Souza, 
como Prefeito e Vice-Prefeito do Município de 
Castanhal, respectivamente, para o mandato 2017-
2020. Precisamente às vinte horas e quarenta e 
cinco minutos, a Senhora Presidente Luciana 
Castanheira Sales (DEM), invocando a proteção de 
Deus abriu a sessão. Estavam presentes também 
os seguintes parlamentares: Nivan Setubal 
Noronha (DEM) – 1º Vice-Presidente, Orisnei Silva 
do Nascimento (PROS) – 2º Vice-Presidente, 
Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1º 
Secretário, Romildo Márcio Ramos da Costa (PT) – 
2º Secretário, Francisco das Chagas da Conceição 
Costa (PV) – 3º Secretário, José Janildo Sousa do 
Nascimento (PMDB) – 4ª Secretário, Antonio 
Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), Antonio Leite 
de Oliveira (PSDB), Carlos Alberto de Sousa 
Sampaio (PMDB), Edivam Sousa Damasceno 
(PR), Francisco das Chagas do O da Costa (DEM), 
João Amaro da Silva Filho (PDT), Jorge Luiz 
Rodrigues Marinho (PMN), José Arledo Marques 
de Souza (PROS), Maria de Jesus Oliveira Moreira 
(PTB), Rafael Evangelista Galvão (PSDB), Regina 
de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson 
Corrêa de Sena (PSDB), Vânia Nascimento da 
Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva Costa 
(PSDC). Dando início à sessão, a Presidente 
explicou aos presentes que esta sessão tinha a 
finalidade de dar posse aos Senhores Pedro 
Coelho da Mota Filho e Landry Adelino de Souza, 
Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, respectivamente, 
que irão conduzir os rumos políticos e 
administrativos do Município de Castanhal. Assim, 

já com as presenças dos mesmos no recinto do 
Plenário, foram convidados a se apresentarem 
perante a Mesa dos trabalhos, munidos de seus 
respectivos diplomas e declarações de bens, 
conforme prescreve a Lei Orgânica deste 
Município e o Regimento Interno desta Câmara. 
Cumprida as formalidades legais, ambos de pé 
prestaram o seguinte juramento: “PROMETO 
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. 
OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM 
LEALDADE E DIGNIDADE O MANDATO QUE ME 
FOI CONFIADO, TRABALHAR PELO 
PROGRESSO DO MUNICÍPIO E PELO BEM 
ESTAR DE SEU POVO. ASSIM O PROMETO”. 
Em seguida, a Presidente os declarou empossados 
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Castanhal, 
para o mandato que se inicia na data de hoje e 
finda no dia trinta e um de dezembro do ano de 
dois mil e vinte. ... Plenário Manoel Carneiro Pinto 
Filho, ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 
2017. 

(Texto extraído da Ata da Sessão Especial da 
Câmara Municipal de Castanhal, Estado do Pará, 
com a finalidade de dar posse ao Prefeito e ao 
Vice-Prefeito do município de Castanhal para o 
mandato de 2017 a 2020. Registrada no dia quatro 
de janeiro de dois mil e dezessete, sob o número 
de ordem onze mil novecentos e trinta e sete 
(11.937), as folhas quinze (15), do Livro B número 
dezenove (B-19) de Registros de Títulos e 
Documentos do Cartório do Segundo Ofício da 
Comarca de Castanhal, Estado do Pará). 

 
PORTARIA Nº 001/17, DE 20/01/2017 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
Sr. AMIRALDO LIMA TORRES, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 

81, Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 

04/02/99, Licença Luto de 08 (oito) dias, no 

período de 26/12/2016 à 02/01/2017 com 

retorno no dia 03 de janeiro de 2017, a 

servidora ANA RUTH TRINDADE VIEIRA 

(9814-1), função Agente Administrativo, com 

lotação na Secretaria Municipal de Assistência 

Social. Anexo cópia da certidão de óbito 

(Filho), datado de 04/01/2017. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 

Recursos Humanos, fazer registro em ficha 

funcional face cumprimento da documentação 

comprobatória. 

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

efeito retroativo a partir de 26/12/2016, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

aos vinte dias do mês de janeiro do ano de 

2017. 

AMIRALDO LIMA TORRES 
Secretário Municipal de Assistência Social 

Decreto Nº. 032/17 de 09/01/2017 
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CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE 

SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO COM 
ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO 

CONTRATO N° 003/2017 
1.PARTES 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 

MUNICIPIO DE CASTANHAL, autarquia 

municipal, inscrita no CNPJ n° 

34.823.005/0001-36, com sede na Trav. 

Floriano Peixoto, 1981, Centro, Cep 68.743-

030, Castanhal – PA,  na qualidade de 

CONTRATANTE, neste ato representada por 

sua Presidente, FATIMA CONCEIÇÃO 

RAMALHO TAKANO, CI/RG 1464639CPF 

n° 116.094.192-00 e de outro lado, 

GOVERNANÇABRASIL SIA 

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 l , 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 

02/01/2017, e com término em 01/01/2018, 

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 

Lei8.666/93, 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. 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 atualizados 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, 

tomando sem efeito as obrigações desta 

cláusula. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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. 

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. 

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 elou 

importação de dados, parametrização e 

demais serviços. 

Com a disponibilização do software, a 

CONTRATANTE passa a ser exclusiva 

responsável pelo mesmo, nos termos desta 

cláusula; 

A CONTRATANTE compromete-se a 

usar o Software somente dentro das normas e 

condições estabelecidas neste Contrato e 

durante a vigência do mesmo; 

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 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 

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. 

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. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Software objeto desse contrato está 

homologado para funcionamento no 

equipamento especificado no Item 1. do 

Anexo l . 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 l . 

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 l . 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 l. 

A prestação dos serviços de atualização de 

Softwares se dará nas seguintes modalidades: 

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 tomem necessárias por uso incorreto 

ou não autorizado, vandalismo, sinistros ou 

apropriações indébitas; 

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. 

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 
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obedecendo aos critérios da metodologia de 

desenvolvimento CONTRATADA. 

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. 

Para cumprimento das letras 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. 

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 

atendimentos referentes à consultoria de 

negócio somente deverão ser realizados após 

autorização prévia de orçamento pela 

contratante. 

Todas as despesas referentes ao 

atendimento técnico serão cobradas mediante 

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A 

CLIENTES - RAC, mesmo que os serviços 

sejam executados nas dependências da 

CONTRATADA. 

Os encargos referentes ao atendimento 

técnico, deverão ser pagos após o atendimento 

prestado, contra a apresentação da fatura. 

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. 

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; 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 DA DESPESA: 

3.3.90.39.00.00; FONTE: 00.0005 

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 

10º dia útil do mês subsequente. 

O Contrato poderá ser rescindido, 

independente de notificação judicial ou 

extrajudicial, no caso de descumprimento de 

uma de suas cláusulas, não sanada pela parte 

inadimplente no prazo da notificação enviada 

pela outra parte. 

Rescindido o contrato, a CONTRATADA 

realizará a desinstalação dos softwares em 

todas as estações de trabalho do órgão, 

restando o banco de dados e seu conteúdo, 

que é de inteira propriedade da 

CONTRATANTE. 

Aplicam-se à execução deste Contrato e, 

especialmente, nos casos omissos, a Lei 

8.666/93. 

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, 01 de janeiro de 2017 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 
DE CASTANHAL 

GOVERNANÇABRASIL SIA TECNOLOGIA E 
GESTAO EM SERVIÇOS 

TESTEMUNHAS: 

_____________ ________________ 

CONTRATO N. 001/17 
OBJETO. MÉDICO PERITO 

CONTRATADO. DR. JOSÉ NEWTON 
FERNANDES DA COSTA 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO ENTRE O INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIADO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL E JOSÉ NEWTON 

FERNANDES DA COSTA  
Por este instrumento contratual, de um 

lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, 

pessoa jurídica de direito público, sob a forma 

de autarquia municipal, inscrita no CNPJ n° 

34823.005/0001-36, sediada a Rua Floriano 

Peixoto, 1981 – Centro, Castanhal/PA, 

representada pela sua presidente, FATIMA 

CONCEIÇÃO RAMALHO TAKANO,   

CPF n° 116.094.192-00, e de outro lado, 

JOSÉ NEWTON FERNANDES DA 

COSTA, brasileiro, casado, Médico, CPF 

n.025.384.312-04, CRM 903, Rua 

Comandante Assis, 2587, Caiçara, Castanhal – 

Pará, a seguir denominado CONTRATADO, 

têm entre si justo e acertado o presente 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO, com fundamento na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, mediante as 

cláusulas a seguir especificadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICOS 

O CONTRATADO, por força do presente 

instrumento, e na melhor forma de  direito, se 

obriga para com a CONTRATANTE à 

prestação de serviços técnicos especializados 

de Perícia Médica, consistente no atendimento 

médico pericial para apuração de incapacidade 

laborativa, ou não, de servidores públicos 

municipais efetivos, lotados na Prefeitura 

Municipal de Castanhal,  Câmara Municipal 

de Castanhal e suas Autarquias e/ou 

Fundações, bem como a emissão dos 

competentes laudos médicos periciais, assim 

como a reavaliação dos aposentados por 

invalidez junto a contratante,  e a avaliação 

dos dependentes dos segurados  para fins de 

constatação de invalidez. 

1.1. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
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Os servidores periciados serão 

encaminhados pela Contratante ao Contratado 

onde serão submetidos à perícia médica. 

1.1.2. Os laudos médicos periciais 

apresentados pela contratada deverão ser 

conclusivos indicando com clareza se há ou 

não incapacidade, em sendo possível 

especificar se parcial ou total, se temporária 

ou permanente, se oriunda de acidente de 

trabalho ou não, bem como a possibilidade de 

restrição ou readaptação profissional, nos 

termos da lei. 

1.1.3. O laudo médico pericial deverá 

conter os dados pessoais do servidor 

examinado, inclusive mencionando o seu 

cargo e o número de sua matrícula e ainda, 

apontar e vir acompanhado de todos os 

exames realizados pelo servidor examinado e 

seus respectivos resultados, bem como a 

denominação do quadro clínico segundo o 

Código  Internacional de Doenças - CID 10. 

1.1.4. O laudo pericial que apurar 

incapacidade laborativa permanente deverá 

indicar: 

1.1.4.1. Se a incapacidade é parcial ou 

total; 

1.1.4.2. Qual a incapacidade, qual a parte 

do corpo por ela acometida e, se possível, sua 

gradação em percentual; 

1.1.5. O laudo médico pericial que apurar 

incapacidade laborativa temporária deverá 

justificar a necessidade de afastamento do 

servidor examinado e, por quanto tempo tal 

afastamento se prorrogará. 

1.1.6. A hipótese de indeferimento da 

licença implica na alta do servidor, devendo a 

data do seu retorno ao cargo ser fixada, bem 

como determinado se será: alta definitiva, alta 

com restrições e alta com readaptação. 

1.1.7. A alta com restrições ocorre quando 

a perícia médica concluir que o servidor 

apresenta capacidade para o exercício de seu 

cargo de origem, ressalvando, porém, a 

necessidade de se respeitarem algumas 

limitações. 

1.1.7.1. Já a alta com readaptação dar-se-á 

quando a perícia médica concluir que o 

servidor tem incapacidade para a função de 

origem, estando apto a exercer outras 

atribuições.  

1.1.8. As eventuais recomendações 

médicas específicas para facilitar a reinserção 

do servidor com qualquer tipo de 

incapacitação no posto de trabalho deverá ser 

analisada em conjunto com a equipe 

multidisciplinar. 

1.1.9. Quando for constatada a 

incapacidade permanente do servidor, 

indicando-se a aposentadoria, a empresa 

deverá disponibilizar outro profissional da 

área para a realização de nova perícia. 

1.1.10. O laudo médico pericial deverá ser 

entregue para ao Instituto de Previdência logo 

após a avaliação com o Comunicado de 

Resultado de Avaliação Pericial preenchido. 

1.2 DA INEXIGIBILIDADE DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO   - O 

presente contrato é firmado com 

inexigibilidade de licitação, nos termos do 

artigo 25, II, da Lei nº 8.666/93 

CLÁUSULA SEGUNDA 

PREÇO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

2.1 O valor mensal do presente 

CONTRATO, será apurado multiplicando-se 

o valor unitário pelo número de atendimentos 

efetivamente realizados. 

2.1.1 O preço de cada perícia médica 

efetivamente realizada é de R$49,00(Quarenta 

e nove Reais). 

2.1.2 No valor supra já se encontra 

computado e diluído o custo total do objeto 

contratado, envolvendo todos os ônus 

decorrentes de despesas diretas e indiretas, 

mesmo que não tenham sido apontado 

expressamente pelas partes. 

2.1.3 O pagamento será efetuado 

mensalmente pelo CONTRATANTE com 

base na quantidade de perícias médicas 

efetivamente realizadas pelo 

CONTRATADO. 

2.2 O pagamento mensal será efetuado 

pelo IPMC, por meio cheque, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

VIGÊNCIA  

3.1 O presente CONTRATO entrará em 

vigor na data de sua assinatura, com término 

em 31.12.2017, podendo ser prorrogado 

mediante termo aditivo 

3.2- No caso de prorrogação da 

contratação, o reajuste do valor contratado só 

será revisto após 12 (doze) meses da presente 

contratação e o índice de reajuste será pelo 

IPC/FIPE apurado no período. 

CLÁUSULA QUARTA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes da execução 

deste CONTRATO estão previstas na 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / 

ELEMENTO : 09.122.0037 – 

ADMINISTRAÇÃO GERAL / 

3.3.90.39.56.00 – SERVIÇOS DE PERÍCIA 

MÉDICA 

CLÁUSULA QUINTA 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1 O CONTRATADO obriga-se a: 

5.1.1 Executar os serviços contratados de 

acordo com oque está previsto no objeto do 

presente contrato e com observância à 

legislação aplicável; 

5.1.2. responsabilizar-se por todos os ônus 

e obrigações concernentes à legislação fiscal, 

civil, tributária e trabalhista, bem como por 

todas as despesas decorrentes da execução do 

contrato e, ainda, por todos os danos e 

prejuízos que causar a seus funcionários ou a 

terceiros em virtude de execução do presente; 

5.1.3. responder integralmente pelas 

obrigações contratuais, nos termos do art. 70 

da Lei 8666/93; 

5.1.4. se, no decorrer da execução do 

contrato, surgirem eventos ou características 

relevantes que possam vir a afetar o objeto do 

presente, deverá o CONTRATADO 

comunicar expressamente à CONTRATANTE 

acerca do ocorrido; 

5.2. A CONTRATANTE obriga-se: 

5.2.1. Ao pagamento do preço do prazo 

fixado na Cláusula Segunda deste 

CONTRATO, sobre pena de, em caso de 

eventual atraso no adimplemento da 

obrigação, sujeitar-se ao pagamento de juros 

moratórios a fração de 0,033% ao dia, sem 

prejuízo do disposto no artigo 78 Inciso XV 

da Lei nº 8.666/93; 

5.3. a CONTRATANTE reserva-se o 

direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização do cumprimento contratual, o que 

não exime o CONTRATADO de suas 

responsabilidades contratuais e legais. 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS PENALIDADES 

Ocorrendo inadimplemento injustificado 

na execução do serviço o CONTRATADO 

estará sujeita às seguintes penalidades, 

garantida a prévia defesa, de conformidade 

com os arts. 86 e 87 e parágrafos da Lei 

8.666/93: 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA RESCISÃO 

7.1. O contrato poderá ser rescindido pela 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

nos arts. 77 e 78 da Lei 8666/93. 

Este CONTRATO poderá ser rescindido 

pela CONTRATANTE, atendido o disposto 

na Seção V, artigo 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

7.2. A rescisão poderá se dar de modo 

unilateral ou amigável, conforme decorra de 

inadimplemento das partes ou conveniência 

para o CONTRATANTE, respeitadas suas 

consequências legais, nos moldes dos arts. 79 

e 80 da Lei 8666/93 

CLÁUSULA OITAVA 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 O CONTRATADO é responsável por 

todos os danos causados diretamente a 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, resultante 

de sua culpa ou dolo na execução deste 

instrumento contratual, seja por atos seus, de 

seus empregados ou prepostos. 

8.2. O CONTRATADO se obriga ao 

cumprimento integral do objeto deste contrato, 

pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe 

cabendo o direito a qualquer ressarcimento 

por despesas decorrentes de custos ou serviços 

não previstos em sua proposta quer seja por 

erro ou omissão. 

8.3 O CONTRATADO deverá adotar 

todas as medidas, precauções e cuidados 

necessários, de modo a evitar eventuais danos 

causados diretamente ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, seja por ato ou omissão de seus 

empregados, prepostos ou assemelhados, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do contrato. 

8.4. O CONTRATADO deverá contar 

com pelo menos dois anos de experiência na 

realização de perícia médica e elaboração de 

laudos periciais; 

8.5. Os profissionais que executarão os 

serviços deverão ter registro no Conselho 

Regional de medicina – CRM e estarem 

regularmente contratados pela contratada; 

8.6. O CONTRATANTE disponibilizará 

local adequado para os atendimentos dos 

servidores municipais; 

8.7. Sem autorização prévia e expressa do 

CONTRATANTE, sob pena de o contrato ser 

considerado rescindido unilateralmente, é 

defeso ao CONTRATADO: 

8.9. a execução do objeto por meio de 

associação ou de subcontratação; 

8.10 transferir, no todo ou em parte, o 

contrato ou obrigações dele originárias. 
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8.11 Eventual operação de transformação 

societária, fusão, cisão ou incorporação no 

decorrer da vigência contratual, deverá ser 

submetida à apreciação do CONTRATANTE 

com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) 

dias, para verificação de implicações no objeto 

contratado. 

8.12 Nos termos do art. 6º, inciso XIII, da 

Lei 8666/93, fica desde já estabelecido que o 

veículo oficial de divulgação do 

CONTRATANTE é o “Diário Oficial do 

Município de Castanhal”, através do qual dar-

se-á toda a publicidade obrigatória relativa ao 

presente instrumento contratual. 

CLÁUSULA NONA 

DO FORO 

As dúvidas e questões deste CONTRATO 

ou de sua execução serão dirimidas no Foro da 

Comarca de Castanhal, com renúncia expressa 

de qualquer outro. 

E, por estarem justos e contratados, 

assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma. 

Castanhal, 04 de  janeiro de 2017 

Instituto de Previdência do Município de Castanhal 
JOSÉ NEWTON FERNANDES DA COSTA 

CONTRATADO 
TESTEMUNHAS: 
1.___________________________ 
2.___________________________ 

CONTRATO N.002/17 
OBJETO. MÉDICO PERITO 

CONTRATADO. JOSÉ RAUL 
ROCHA DE ARAÚJO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO ENTRE O INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIADO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL EJOSÉ RAUL ROCHA DE 

ARAÚJO 

Por este instrumento contratual, de um 

lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DO MUNICÍPIO DE CASTNHAL, pessoa 

jurídica de direito público, sob a forma de 

autarquia municipal, inscrita no CNPJ n° 

34823.005/0001-36, sediada a Rua Floriano 

Peixoto, 1981 – Centro, Castanhal/PA,  

representada pela sua presidente, FATIMA 

CONCEIÇÃO RAMALHO TAKANO,   

CPF n° 116.094.192-00 e de outro lado, JOSÉ 

RAUL ROCHA DE ARAÚJO, brasileiro, 

casado, médico, portador do CPF 

n.019.270.782-53, CRM 1371, Rua Paes de 

Carvalho, 1065, Centro, Castanhal – Pará, a 

seguir denominado CONTRATADO, têm 

entre si justo e acertado o presente 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO, com fundamento na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, mediante as 

cláusulas a seguir especificadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICOS 

O CONTRATADO, por força do presente 

instrumento, e na melhor forma de  direito, se 

obriga para com a CONTRATANTE à 

prestação de serviços técnicos especializados 

de Perícia Médica, consistente no atendimento 

médico pericial para apuração de incapacidade 

laborativa, ou não, de servidores públicos 

municipais efetivos, lotados na Prefeitura 

Municipal de Castanhal,  Câmara Municipal 

de Castanhal e suas Autarquias e/ou 

Fundações, bem como a emissão dos 

competentes laudos médicos periciais, assim 

como a reavaliação dos aposentados por 

invalidez junto a contratante,  e a avaliação 

dos dependentes dos segurados  para fins de 

constatação de invalidez. 

1.1. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Os servidores periciados serão 

encaminhados pela Contratante ao Contratado 

onde serão submetidos à perícia médica. 

1.1.2. Os laudos médicos periciais 

apresentados pela contratada deverão ser 

conclusivos indicando com clareza se há ou 

não incapacidade, em sendo possível 

especificar se parcial ou total, se temporária 

ou permanente, se oriunda de acidente de 

trabalho ounão, bem como a possibilidade de 

restrição ou readaptação profissional, nos 

termos da  lei. 

1.1.3. O laudo médico pericial deverá 

conter os dados pessoais do servidor 

examinado, inclusive mencionando o seu 

cargo e o número de sua matrícula e ainda, 

apontar e vir  acompanhado de todos os 

exames realizados pelo servidor examinado e 

seus respectivos resultados, bem como a 

denominação do quadro clínico segundo o 

Código  Internacional de Doenças - CID 10. 

1.1.4. O laudo pericial que apurar 

incapacidade laborativa permanente deverá 

indicar: 

1.1.4.1. Se a incapacidade é parcial ou 

total; 

1.1.4.2. Qual a incapacidade, qual a parte 

do corpo por ela acometida e, sepossível, sua 

gradação em percentual; 

1.1.5. O laudo médico pericial que apurar 

incapacidade laborativa temporária 

deverájustificar a necessidade de afastamento 

do servidor examinado e, por quanto tempo tal  

afastamento se prorrogará. 

1.1.6. A hipótese de indeferimento da 

licença implica na alta do servidor, devendo a 

data do seu retorno ao cargo ser fixada, bem 

como determinado se será: alta definitiva,  alta 

com restrições e alta com readaptação. 

1.1.7. A alta com restrições ocorre quando 

a perícia médica concluir que o servidor 

apresenta capacidade para o exercício de seu 

cargo de origem, ressalvando, porém, a  

necessidade de se respeitarem algumas 

limitações. 

1.1.7.1. Já a alta com readaptação dar-se-á 

quando a perícia médica concluir que o 

servidor tem incapacidade para a função de 

origem, estando apto a exercer outras  

atribuições.  

1.1.8. As eventuais recomendações 

médicas específicas para facilitar a reinserção 

do servidor com qualquer tipo de 

incapacitação no posto de trabalho deverá ser 

analisada em conjunto com a equipe 

multidisciplinar. 

1.1.9. Quando for constatada a 

incapacidade permanente do servidor, 

indicando-se a aposentadoria, a empresa 

deverá disponibilizar outro profissional da 

área para a realização de nova perícia. 

1.1.10. O laudo médico pericial deverá ser 

entregue para ao Instituto de Previdência logo 

após a avaliação com o Comunicado de 

Resultado de Avaliação Pericial preenchido. 

1.2 DA INEXIGIBILIDADE DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO   - O 

presente contrato é firmado com 

inexigibilidade de licitação, nos termos do 

artigo 25, II, da Lei nº 8.666/93 

CLÁUSULA SEGUNDA 

PREÇO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

2.1 O valor mensal do presente 

CONTRATO,  será apurado multiplicando-se 

o valor unitário pelo número de atendimentos 

efetivamente realizados. 

2.1.1 O preço de cada perícia médica 

efetivamente realizada é de R$49,00(Quarenta 

e nove Reais). 

2.1.2 No valor supra já se encontra 

computado e diluído o custo total do objeto 

contratado, envolvendo todos os ônus 

decorrentes de despesas diretas e indiretas, 

mesmo que não tenham sido apontado 

expressamente pelas partes. 

2.1.3 O pagamento será efetuado 

mensalmente pelo CONTRATANTE com 

base na quantidade de perícias médicas 

efetivamente realizadas pelo 

CONTRATADO. 

2.2 O pagamento mensal será efetuado 

pelo IPMC, por meio cheque, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

VIGÊNCIA  

3.1 O presente CONTRATO entrará em 

vigor na data de sua assinatura, com término 

em 31.12.2017, podendo ser prorrogado 

mediante termo aditivo 

3.2- No caso de prorrogação da 

contratação, o reajuste do valor contratado só 

será revisto após 12 (doze) meses da presente 

contratação e o índice de reajuste será pelo 

IPC/FIPE apurado no período. 

CLÁUSULA QUARTA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes da execução 

deste CONTRATO estão previstas na 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / 

ELEMENTO : 09.122.0037 – 

ADMINISTRAÇÃO GERAL / 

3.3.90.39.56.00 – SERVIÇOS DE PERÍCIA 

MÉDICA 

CLÁUSULA QUINTA 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1 O CONTRATADO obriga-se a: 

5.1.1 Executar os serviços contratados de 

acordo com oque está previsto no objeto do 

presente contrato e com observância à 

legislação aplicável; 

5.1.2. responsabilizar-se por todos os ônus 

e obrigações concernentes à legislação fiscal, 

civil, tributária e trabalhista, bem como por 

todas as despesas decorrentes da execução do 

contrato e, ainda, por todos os danos e 

prejuízos que causar a seus funcionários ou a 

terceiros em virtude de execução do presente; 

5.1.3. responder integralmente pelas 

obrigações contratuais, nos termos do art. 70 

da Lei 8666/93; 

5.1.4. se, no decorrer da execução do 

contrato, surgirem eventos ou características 

relevantes que possam vir a afetar o objeto do 

presente, deverá o CONTRATADO 
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comunicar expressamente à CONTRATANTE 

acerca do ocorrido; 

5.2. A CONTRATANTE obriga-se: 

5.2.1. Ao pagamento do preço do prazo 

fixado na Cláusula Segunda deste 

CONTRATO, sobre pena de, em caso de 

eventual atraso no adimplemento da 

obrigação, sujeitar-se ao pagamento de juros 

moratórios a fração de 0,033% ao dia, sem 

prejuízo do disposto no artigo 78 Inciso XV 

da Lei nº 8.666/93; 

5.3. a CONTRATANTE reserva-se o 

direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização do cumprimento contratual, o que 

não exime o CONTRATADO de suas 

responsabilidades contratuais e legais. 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS PENALIDADES 

Ocorrendo inadimplemento injustificado 

na execução do serviço o CONTRATADO 

estará sujeita às seguintes penalidades, 

garantida a prévia defesa, de conformidade 

com os arts. 86 e 87 e parágrafos da Lei 

8.666/93: 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA RESCISÃO 

7.1. O contrato poderá ser rescindido pela 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

nos arts. 77 e 78 da Lei 8666/93. 

Este CONTRATO poderá ser rescindido 

pela CONTRATANTE, atendido o disposto 

na Seção V, artigo 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

7.2. A rescisão poderá se dar de modo 

unilateral ou amigável, conforme decorra de 

inadimplemento das partes ou conveniência 

para o CONTRATANTE, respeitadas suas 

consequências legais, nos moldes dos arts. 79 

e 80 da Lei 8666/93 

CLÁUSULA OITAVA 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 O CONTRATADO é responsável por 

todos os danos causados diretamente a 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, resultante 

de sua culpa ou dolo na execução deste 

instrumento contratual, seja por atos seus, de 

seus empregados ou prepostos. 

8.2. O CONTRATADO se obriga ao 

cumprimento integral do objeto deste contrato, 

pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe 

cabendo o direito a qualquer ressarcimento 

por despesas decorrentes de custos ou serviços 

não previstos em sua proposta quer seja por 

erro ou omissão. 

8.3 O CONTRATADO deverá adotar 

todas as medidas, precauções e cuidados 

necessários, de modo a evitar eventuais danos 

causados diretamente ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, seja por ato ou omissão de seus 

empregados, prepostos ou assemelhados, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do contrato. 

8.4. O CONTRATADO deverá contar 

com pelo menos dois anos de experiência na 

realização de perícia médica e elaboração de 

laudos periciais; 

8.5. Os profissionais que executarão os 

serviços deverão ter registro no Conselho 

Regional de medicina – CRM e estarem 

regularmente contratados pela contratada; 

8.6. O CONTRATANTE disponibilizará 

local adequado para os atendimentos dos 

servidores municipais; 

8.7. Sem autorização prévia e expressa do 

CONTRATANTE, sob pena de o contrato ser 

considerado rescindido unilateralmente, é 

defeso ao CONTRATADO: 

8.9. a execução do objeto por meio de 

associação ou de subcontratação; 

8.10 transferir, no todo ou em parte, o 

contrato ou obrigações dele originárias. 

8.11 Eventual operação de transformação 

societária, fusão, cisão ou incorporação no 

decorrer da vigência contratual, deverá ser 

submetida à apreciação do CONTRATANTE 

com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) 

dias, para verificação de implicações no objeto 

contratado. 

8.12 Nos termos do art. 6º, inciso XIII, da 

Lei 8666/93, fica desde já estabelecido que o 

veículo oficial de divulgação do 

CONTRATANTE é o “Diário Oficial do 

Município de Castanhal”, através do qual dar-

se-á toda a publicidade obrigatória relativa ao 

presente instrumento contratual. 

CLÁUSULA NONA 

DO FORO 

As dúvidas e questões deste CONTRATO 

ou de sua execução serão dirimidas no Foro da 

Comarca de Castanhal, com renúncia expressa 

de qualquer outro. 

E, por estarem justos e contratados, 

assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma. 

Castanhal, 02 de  janeiro de 2017 

Instituto de Previdência do Município de Castanhal 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
1._________________________________ 
2._________________________________ 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 19/17, DE 24/01/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, ADRIANO SALES 

DOS SANTOS SILVA, USANDO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 

81, Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 

04/02/99, Licença Luto de 08 (oito) dias, a 

servidora (56660-8) ALCIRENE DOS REIS 

PINTO, anexo cópia da certidão de Óbito 

(Genitora), datado de 18/01/2017, no período 

de 15/01/17 a 22/01/2017 com retorno no dia 

de 23 de Janeiro de 2017, função Servente, 

com lotação na Secretaria Municipal de 

Educação (E.M.E.F. Maria da Encarnação). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 

Recursos Humanos, fazer registro em ficha 

funcional face cumprimento da documentação 

comprobatória constante do Processo nº 

90/2017. 

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

efeito a partir de 15 de  Janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 24 dias 

do mês de Janeiro de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

 
PORTARIA Nº249/17, DE 24/01/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar, a pedido a servidora 

TATIARA FERRANTI NERY, função Jornalista, 

lotação Gabinete do Prefeito. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 23 de janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 24 de 

janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº250/17,DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL,  NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo, o servidor JOSÉ 

ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA, função 

Braçal, para a Secretaria Municipal de 

Educação, sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 24 de janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de 

janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº251/17, DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor WILES 

LUNA MACHADO ALENCAR, função 
Agente Administrativo, para exercer o 
cargo comissionado de Auxiliar de 
Coordenadoria de Controle Ambiental, 
com 50%(Cinquenta por Cento), de 

Gratificação de Tempo Integral, 
lotação na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 
Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 25 de janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 



Castanhal-PA, de 24 a 26 de janeiro de 2017.           Diário Oficial                Ano XXIII                  Edição nº 423 

8 

 
PORTARIA Nº 252/17, DE 25/01/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a senhora HERLEN IRIE 

RODRIGUES KUDO,  para exercer o cargo 
comissionado de Ouvidor, com 50%(Cinquenta Por 
Cento), de Gratificação de Tempo Integral, lotação 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 02 de janeiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva,  25 de 

janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº253/17, DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a servidora  
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DANTAS,  
função Agente Administrativo, para 
exercer o cargo comissionado de 
Auxiliar da Coordenadoria Financeira, 
com 50%(Cinquenta Por Cento), de 
Gratificação de Tempo Integral, 
lotação Secretaria Municipal de 

Saúde. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva,  25 de janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº254/17, DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO  DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar  a servidora 
MARGARIDA LIMA DOS REIS, função 
Assistente Social, para exercer o 
cargo comissionado de Auxiliar da 

Coordenadoria de Proteção Social 
Básica, com 50%(Cinquenta Por 
Cento), de Gratificação de Tempo 
Integral, lotação Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 25 de janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº255/17, DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor 
MARCELO BRAGA DOS SANTOS, função 

Agente Administrativo, para exercer o 
cargo  comissionado de Auxiliar da 
Coordenadoria de Compras, com 
50%(Cinquenta Por Cento), de 
Gratificação de Tempo Integral, 
lotação Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 25 de janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº256/17, DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a senhora ALANNA 

MATOS ARAÚJO,  para exercer o cargo  
comissionado de Coordenadora do 
Laboratório Municipal, com 
50%(Cinquenta Por Cento), de 
Gratificação de Tempo Integral, 
lotação Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 25 de janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº257/17, DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a senhora MARCIA 

DENISE MAIA DE SOUZA, para exercer o 
cargo comissionado de Assessora 
Especial Técnica à Nível de 
Coordenador, com 50%(Cinquenta 
por Cento), de Gratificação de Tempo 
Integral, lotação Gabinete do Prefeito. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 25 de janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº258/17, DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a senhora 
EDILEUZA COSTA PANTOJA,  para 
exercer o cargo  comissionado de 
Chefe de Enfermagem do Hospital 
Municipal, lotação Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva,  25 de janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº259/17, DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor JÚLIO 

DIAS DE SOUSA, função Braçal, para 
exercer o cargo comissionado de 
Auxiliar de Coordenadoria de 
Manutenção de Máquinas Pesadas, 
com 50%(Cinquenta por Cento), de 
Gratificação de Tempo Integral, 
lotação Secretaria Municipal de Obras 
e Urbanismo 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 25 de janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº260/17, DE 25/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor MAURO CAZEIRO 

TEIXEIRA, função Agente Administrativo, para 
exercer o cargo comissionado de Coordenador  de 
Controle Interno, com 50%(Cinquenta por Cento), 
de Gratificação de Tempo Integral, lotação 
Gabinete do Prefeito. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 02 de janeiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de 

janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


