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ATOS DO PODER 

 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR 

TEMPO DETERMINADO 
CONTRATO DE TRABALHO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM À CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ, 
PESSOA JURÍDICA DO DIREITO 
PÚBLICO,  E CARLOS EDUARDO 
AQUINO BARBOS,  O FIM QUE NELE SE 
DECLARA. 

Por este instrumento Contrato de Trabalho, 

de um lado à Câmara Municipal de Castanhal, 

Estado do Pará, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob o nº  

05.111.372/0001-09,  representada pela sua 

Presidente, LUCIANA CASTANHEIRA 

SALES, RG.  1751502, e de outro lado 

«CARLOS EDUARDO AQUINO BARBOSA», 

RG 4558302_,  brasileiro, residente na « RUA L 

UM 7 LT/QD 1 /CJ. ROUXINOL 

JADERLANDIA» em  Castanhal – PA, 

doravante denominado SERVIDOR, tem entre 

si justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA 1ª – À Câmara Municipal de 

Castanhal contrata o SERVIDOR, CARLOS 

EDUARDO AQUINO BARBOSA para exercer 

a função de MOTOCICLISTA.  

CLÁUSULA 2ª - A carga horária 

correspondente a atividade,  será de seis horas 

diárias,  no período de segunda a sexta feira. 

CLÁUSULA 3ª -  A título de remuneração 

básica, o contratado perceberá mensalmente o 

valor de R$ 957,44, podendo o servidor vir a 

perceber outras remunerações variáveis, de 

acordo com o que dispuser a legislação vigente, 

até o quinto dia útil do mês subsequente. 

CLÁUSULA 4ª - O SERVIDOR prestará 

serviços, dentro do município de Castanhal, 

podendo ser requisitado a sua ida a outras 

cidades.  

CLÁUSULA 5ª - O SERVIDOR se obriga a 

acatar ordens, comunicados, portarias, circulares 

e avisos expedidos pelos superiores 

hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 

regimentos, bem como poderá ter o horário de 

trabalho alterado por motivo de força maior, ou 

fato imprevisto, devidamente justificado pelo 

contratante. O não cumprimento do exposto 

incidirá à falta disciplinar e a insubordinação. 

CLÁUSULA 6ª – Após apuração por 

comissão especialmente designada, faltas graves 

cometidas pelo servidor, poderão levar a 

rescisão do presente contrato, respeitando 

sempre o devido processo legal, conforme 

estabelece o Regime Jurídico único do 

município e demais normas legais. 

CLÁUSULA 7ª - A concessão de diárias ao 

SERVIDOR que, por necessidade de serviço, 

tiver de deslocar-se de sua sede de exercício, 

regular-se-á pelo disposto na legislação 

municipal vigente. 

CLÁUSULA 8ª - Os encargos decorrentes 

do presente contrato, correrão por conta da 

dotação constante da Categoria Econômica 

3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo 

Determinado, funcional – 01.031.0001.2098, e o 

relativo a exercícios futuros pelas dotações 

próprias dos respectivos orçamentos. 

CLÁUSULA 9ª - O presente contrato de 

trabalho é por prazo determinado, com vigência 

de um ano, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser renovado por igual período.  

E por estarem assim justas e contratadas, as 

partes firmam o presente contrato de trabalho 

em duas vias de igual teor e forma, que vão 

assinadas na presença de duas testemunhas. 

Castanhal – PA, 01 de Fevereiro 2017. 

Contratante 
Contratado 

Testemunhas 
01 __________________ 
02___________________ 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
A Comissão Permanente de Licitação-CPL 

da Prefeitura Municipal de Castanhal, nomeada 

pela Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com 

arrimo no que dispõe o Art. 24, Inciso IV da Lei 

Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93 – “nos casos 

de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento 

de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, bens necessários ao atendimento de 

situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser 

concluídas no prazo máximo de 180 cento e 

oitenta dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos;”, assim como, o Decreto 

n° 034/17 de 09/01/2017, que dispõe sobre o 

estado de emergência financeiro e 

administrativo do Município de Castanhal/Pará, 

autorizando em seu Art. 4° a contratação de 

serviços e materiais necessários à execução dos 

atos de gestão administrativo essenciais, bem 

como serviços de saúde, educação, saneamento 

e infraestrutura, sem a necessidade de certame 

licitatório; e em face da necessidade do 

fornecimento de materiais elétricos a fim de 

atender a demanda da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, tendo em vista a ausência de 

iluminação pública nos diversos bairros deste 

Município, o que vem aumentando os índices de 

roubo e criminalidade, bem como, diretamente 

ligado à segurança pública no tráfego dos 

habitantes deste Município, a CPL manifesta-se 

pela possibilidade de contratação da Empresa J. 

L. R. ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS-

EPP, portadora do CNPJ sob o n° 

83.913.665/0001-13, por dispensa de licitação, 

obedecidos os critérios legais. 

Esta Comissão Permanente de Licitação, 

pelo exposto acima, encaminha os presentes 

autos à Procuradoria Jurídica deste Município, 

para que se manifeste sobre a presente dispensa, 

tudo em conformidade com as disposições 

legais. 

Castanhal/Pará, 20 de Janeiro de 2017. 

Danielle Fonseca Silva 

Presidente da C.P.L. 
Sílvio Roberto Monteiro dos Santos 

Secretário da C.P.L. 
Marcelo Braga dos Santos 

Membro da C.P.L. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 
004/2017, cujo objeto consiste na aquisição de 
material elétrico específico para iluminação pública, 
destinado a atender as necessidades da Secretaria 
de Infraestrutura, deste município de Castanhal/PA, 
onde a vencedora foi J. L. R. ARAÚJO COMÉRCIO 
E SERVIÇOS - EPP, cujo valor contratual total é de 
R$ 389.246,00 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil, 
Duzentos e Quarenta e Seis Reais), nos termos do 
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e conforme 
Parecer Jurídico constante deste processo. 

Castanhal (Pa), 20 de Janeiro de 2017 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 


