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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
005/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 005/2017 
Às nove horas, do dia três de março do ano de 

dois mil e dezessete, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, neste ato 
representado por seu Pregoeiro o Sr. Erick 
Rodrigues Sacramento, localizada à Av. Barão do 
Rio Branco, 2232, Bairro: Centro - neste Município 
de Castanhal/PA, nos termos das Leis nº. 
8.666/93, 10.520/2002, do Decreto 7892/2013, das 
demais normas legais aplicáveis e de acordo com 
o resultado da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencial SRP nº 
005/2017, Processo de nº 2017/1/561 publicada na 
imprensa oficial e homologado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, e observadas as condições do edital 
que integra este instrumento de registro, resolve 
registrar os preços cotados, relativamente ao 
produto/serviço especificado no Anexo I do edital, 
que passa a fazer parte, para todos os efeitos, 
desta ata, juntamente com a documentação e 
proposta de preços apresentados pelos licitantes 
classificados, conforme segue: 

1. Os preços, as quantidades e as 
especificações dos objetos registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na planilha em anexo.  

2. DO OBJETO: A presente Ata decorre da 
licitação realizada sob a modalidade Pregão 
Presencial SRP nº 005/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto o 
fornecimento de pneus e baterias, destinado a 
atender as necessidades das diversas secretarias 
deste Municipal de Castanhal/PA, para 
atendimento por um período de 12 (doze) meses. 

3.  DO FORNECEDOR REGISTRADO: A 
partir desta data, ficam registrados, observada a 
ordem de classificação, os preços dos 
fornecedores registrados, objetivando o 
compromisso de fornecimento de pneus e baterias, 
destinado a atender as necessidades das diversas 
Secretarias deste Municipal de Castanhal/Pará, 
para atendimento por um período de 12 (doze) 
meses, nas condições estabelecidas no 
instrumento convocatório. 

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: 
Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal 
de Castanhal/Pa. a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para a aquisição dos objetos, 
obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurado ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento/serviço, em igualdades de 
condições. 

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado mediante assinatura do Contrato, 
observadas as disposições contidas no Edital do 
Pregão Presencial SRP nº 005/2017. 

4.2. O compromisso de entrega só estará 
caracterizado mediante Contrato, decorrente desta 
Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão 
Presencial SRP nº 005/2017.  

4.3. A presente Ata de Registro de Preço 
poderá ser usada por outros órgãos, desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal de 
Castanhal. 

5.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: a presente ata terá validade de 12 
(doze) meses a contar da data de sua assinatura. 

5.1. Os fornecedores registrados ficam 
obrigados, dentro dos quantitativos estimados, a 
atender todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de Registro de Preços. 

6. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DO OBJETO: O fornecimento dos 
produtos e/ou serviços, dar-se-á durante a vigência 
desta Ata, no prazo máximo de até o 05 (cinco) 
dias úteis a partir da data de solicitação a ser 
entregue no seguinte local: diretamente no 
Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, neste município de Castanha/Para. No 
horário comercial devendo está disponível quando 
for solicitado. 

6.1. Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos 
produtos/serviços, a Contratada providenciará as 
medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo 
de sua inteira responsabilidade todas as despesas 
oriundas de devolução e reposição, inclusive 
quanto ao novo prazo de entrega. 

6.2 A Contratada será responsável pelo 
transporte e entrega dos produtos/serviços, desde 
a sua origem até o endereço definido acima, sem 
quaisquer complementos nos preços contratados 
ou pagamento adicional referente a frete. 

6.3 Não serão motivos para dilatação dos 
prazos, decorrentes de atrasos na entrega de 
materiais/serviços por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume 
assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito devidamente comprovado. 

7. DOS PREÇOS: A Contratante pagará às 
empresas vencedoras, o valor estipulado para 
cada item, conforme planilha em anexo. 

7.1 O prazo para pagamento, após o 
recebimento dos produtos/serviços e aceite da 
Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Castanhal, 
efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, após o 
repasse dos recursos financeiros do programa, 
ocorrerá mediante Ordem Bancária e/ou Cheque 
Nominal em favor da vencedora. 

7.2 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da 
despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o 
pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

7.3 Caso a Vencedora seja optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 
dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 

7.4 Para execução do pagamento de que trata 
o item acima, a Contratada deverá fazer constar na 
Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, 
em letra bem legível, em nome da Contratante, 
informando o número de sua conta bancária, o 
nome do Banco e a respectiva Agência. 

7.5 Não haverá reajustamento de preços, 
durante a vigência deste Contrato.  

7.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da Contratada e a retribuição da Contratante para 
a justa remuneração do fornecimento/serviço, o 
Contrato poderá ser revisado, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico - financeiro 
inicial do ajuste. 

7.5.1.1 Na hipótese de solicitação de revisão 
dos preços, esta deverá demonstrar a quebra do 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) 
de e documentação correlata (lista de preços da 
fonte produtora e/ou transportadora, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, 
etc), que comprovem que o fornecimento tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

7.5.1.2 Fica facultado à Contratante realizar 
ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens 
anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços 
pactuados. 

7.5.1.3 A eventual autorização da revisão dos 
preços será concedida após a análise técnica e 
jurídica da Contratante, a partir da data do efetivo 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, 
apurada em processo administrativo. 

7.5.1.4 Enquanto eventuais solicitações de 
revisão dos preços pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender o 
fornecimento dos produtos/serviços contratados e 
o pagamento será realizado ao preço vigente. 

7.5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na revisão destes 
para mais ou menos, conforme o caso. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
8.1. As empresas ora signatárias obrigam-se 

a: 
8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo 

fornecimento/serviço dos itens a qual sagrou-se 
vencedora, bem como pela legislação vigente 
inerente ao objeto contratual. 

8.1.2. Entregar o material/serviço, objeto deste 
ajuste, de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento.  

8.1.3. As Contratadas é vedado, sob as penas 
da Lei, prestar quaisquer informações a terceiros 
sobre a natureza ou o andamento do 
fornecimento/serviço, objeto desta relação, bem 
como divulgar, através de quaisquer meios de 
comunicação, dados e informes relativos ao 
mesmo, à tecnologia adotada e à documentação 
envolvida, salvo por expressa autorização da 
Contratante. 

8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento/serviço, objeto deste Contrato, 
sem prévia autorização da Contratante. 

8.1.5. Responder, diretamente por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução 
da presente relação, independentemente de outras 
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cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

8.2. A Contratante obriga-se a: 
8.2.1. Prestar às Contratadas todos os 

esclarecimentos necessários ao 
fornecimento/serviço dos itens contratados. 

8.2.2. Efetuar os pagamentos devidos nos 
termos acima dispostos. 

8.2.4. Aplicar aos Fornecedores, as 
penalidades previstas nas leis que regem a 
matéria, pelo descumprimento de suas cláusulas. 

9. DAS PENALIDADES: A Administração 
poderá aplicar ao licitante vencedor, assegurada a 
defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as 
seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem/serviço encaminhada pela Administração; 

multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço, 
quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do 
fornecimento/serviço, no caso de recusa em 
assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; 

declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

9.1. Se o licitante fornecedor não recolher o 
valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 
(cinco) dias a contar da data da intimação, a 
respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até 
o limite de 30% (trinta por cento). 

9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

10. DA FISCALIZAÇÃO: A prestação do 
fornecimento/serviço será objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da Contratante, com 
atribuições específicas, especialmente designado 
para tal fim e, aceitas pela Contratada. 

10.1. A fiscalização será exercida no interesse 
da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será publicada 
em forma de extrato, na imprensa oficial, conforme 
disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 
8.666/93. 

12. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca 
de Castanhal/PA. para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente ata. 

Quaisquer alterações somente poderão ser 
realizadas mediante termo aditivo formalizado 
entre as partes. 

ERICK RODRIGUES SARMENTO 
Pregoeiro 

JP PNEUS LTDA 
Representante Legal: Jandira Oliveira Rosario 

CNPJ: 01.609.127/0001-75 
MSM COMÉRCIO VREJSITA DE PNEUS LTDA 
Representante legal: Marcondes Marcos Barroso 

de Macedo 
CNPJ: 21.195.442/0001-00 

ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E 
SERVIÇOS LTDA 

Representante legal: Antônio Vandimar Simôes 
CNPJ: 07.478.963/0001-44 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 005/2017 

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 005/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada ao fornecimento de 
pneus e baterias, a fim de atende as necessidades 
das diversas secretarias neste município de 
Castanhal/PA, resolve HOMOLOGAR: as 
Licitantes: 

Os Itens 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 
17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 a empresa JP 
PNEUS LTDA 

Os Itens 03, 04, 05, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 
e 21 a empresa MSM COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PNEUS LTDA 

O Item 27 a empresa ECOPNEUS 
COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS 
LTDA 

À Comissão de Licitação, para convocar as 
empresas vencedoras no certame para, assinatura 
da Ata de Registro de Preços e posterior 
contratação. Havendo recusa, observar-se-ão as 
penalidades cominadas na legislação pertinente. 

Castanhal (PA), 03 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

EMPRESA: JP PNEUS LTDA 
ENDEREÇO: Rod.BR 316 Km 39 Santa Izabel – 
Pará 
CNPJ: 01.169.127/0001-75 
FONE: (91) 3744-1140/98151-5304 
EMAIL:jppneus@yahoo.com.br 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITE
M 

DESCRIÇÃ
O DO 

PRODUTO 
UNID. 

MAR
CA 

QUAN
T. 

ESTI
MADA 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMA
DO 

VALO
R 

TOTA
L 

 

1 

PNEU 
175X70R13   

(ITEM 
EXCLUSIV

O PARA 
ME/EPP/M

EI) 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

250 
R$      

187,00 

R$         
46.750,0

0 

2 

PNEU 
175X65R14   

(ITEM 
EXCLUSIV

O PARA 
ME/EPP/M

EI) 

UNID. 

BRID
GES
TON

E 

50 
R$      

231,00 

R$         
11.550,0

0 

6 

PNEU 
265X75R16   

(ITEM 
EXCLUSIV

O PARA 
ME/EPP/M

EI) 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

20 
R$      

672,00 

R$         
13.440,0

0 

7 

PNEU 
215X75R17

.5  (ITEM 
EXCLUSIV

O PARA 
ME/EPP/M

EI) 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

50 
R$      

807,00 

R$         
40.350,0

0 

8 

PNEU 
1000X20 
RADIAL 

16L 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

38 
R$   

1.488,00 

R$         
56.544,0

0 

9 

PNEU 
1000X20 
RADIAL 

16L   (ITEM 
EXCLUSIV

O PARA 
ME/EPP/M

EI) 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

12 
R$   

1.488,00 

R$         
17.856,0

0 

11 
PNEU 

295X80R22
.5 RADIAL 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

150 
R$   

1.291,00 

R$       
193.650,

00 

12 

PNEU 
295X80R22
.5 RADIAL   

(ITEM 
EXCLUSIV

O PARA 
ME/EPP/M

EI) 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

50 
R$   

1.291,00 

R$         
64.550,0

0 

15 

PNEU 
295X80R22
.5 RADIAL 

BORR. 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

60 
R$   

1.677,00 

R$       
100.620,

00 

16 

PNEU 
295X80R22
.5 RADIAL 

BORR.  
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/M
EI) 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

20 
R$   

1.677,00 

R$         
33.540,0

0 

17 

PNEU 
12X4-24.10 

LONAS  
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/M
EI) 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

20 
R$   

1.520,00 

R$         
30.400,0

0 

22 
PNEU 

17X5-25 12 
LONAS 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

23 
R$   

2.998,00 

R$         
68.954,0

0 

23 

PNEU 
17X5-25 12 

LONAS  
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/M
EI) 

UNID. 
FIRE
STO
NE 

7 
R$   

2.998,00 

R$         
20.986,0

0 

24 

PNEU 
18X4-30. 12 

LONAS  
(ITEM 

EXCLUSIV

UNID. 
FIRE
STO
NE 

20 
R$   

2.675,00 

R$         
53.500,0

0 
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O PARA 
ME/EPP/M

EI) 

25 

BATERIA 
60 

AMPERES  
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/M
EI) 

UNID. 
MOU
RA 

20 
R$      

389,00 
R$            

7.780,00 

26 

BATERIA 
70 

AMPERES  
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/M
EI) 

UNID. 
MOU
RA 

5 
R$      

500,00 
R$            

2.500,00 

28 

BATERIA 
100 

AMPERES  
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/M
EI) 

UNID. 
MOU
RA 

6 
R$      

699,00 
R$            

4.194,00 

29 

BATERIA 
150 

AMPERES  
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/M
EI) 

UNID. 
MOU
RA 

30 
R$      

838,00 

R$         
25.140,0

0 

 

VALOR GLOBAL    R$  792.304,00  

JP PNEUS LTDA 
Representante Legal: Jandira Oliveira Rosario 

EMPRESA: ECOPNEUS COMÉRCIO DE 
PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA 

ENDEREÇO: Rodovia Pa 481 Km 11 s/nº - 
Murucupi – Barcarena 
CNPJ: 07.478.963/0001-44 
FONE: (91) 3075-1600 
EMAIL:ecopneus@ecopneus.net 

PLANILHA DE QUNTITATIVOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

UNID. 
MAR
CA 

QUAN
T. 

ESTIM
ADA 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMA
DO 

VALO
R 

TOTAL 
 

27 

BATERIA 90 
AMPERES  
(ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNID. 
ACDE 
LCO 

 
6 

 R$  
700,00  

R$ 
4.200,

00 

 

VALOR GLOBAL   
 R$            4.200,00  

ECOPNEUS COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E 
SERVIÇOS LTDA 

Representante legal: Antônio Vandimar Simões 

EMPRESA: MSM COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PNEUS LTDA 

ENDEREÇO: Av: Visconde de Souza franco nº 
829, Bairro - Reduto - Belém - Pará 
CNPJ: 21.195.442/0002-91 
FONE: (91) 3222-1306/98415-9956/3224-8867 
EMAIL:edicleia@japura.com.br/ 
marcondes@japura.com.br 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

IT 
EM 

DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO 

UNI
D. 

MA
RCA 

QUA
NT. 

ESTI
MAD

A 

VAL
OR 

UNIT. 
ESTI
MAD

O 

VALOR 
TOTAL 

3 

PNEU 
175X70R14   

(ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNI
D. 

P4 50 
R$      

254,0
0 

R$         
12.700,0

0 

4 

PNEU 
185X65R14   

(ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNI
D. 

P40
0 

30 
R$      

258,0
0 

R$            
7.740,00 

5 

PNEU 
185X70R14   

(ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNI
D. 

P1 20 
R$      

266,0
0 

R$            
5.320,00 

10 

PNEU 900X20 
RADIAL 14L  

(ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNI
D. 

FDR
IVE
R 

50 
R$   

1.056
,00 

R$         
52.800,0

0 

13 
PNEU 

275X80R22.5 
RADIAL 

UNI
D. 

FDR
IVE
R 

75 
R$   

1.270
,00 

R$         
95.250,0

0 

14 

PNEU 
275X80R22.5 

RADIAL   (ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNI
D. 

FDR
IVE
R 

25 
R$   

1.270
,00 

R$         
31.750,0

0 

18 

PNEU 14X9-24 
10 LONAS  

(ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNI
D. 

TM9
5 

10 
R$   

1.700
,00 

R$         
17.000,0

0 

19 

PNEU 14X9-
28.10 LONAS  

(ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNI
D. 

TM9
5 

10 
R$   

1.840
,00 

R$         
18.400,0

0 

20 

PNEU 
1400X24.12 

LONAS  (ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNI
D. 

PN1
4 

20 
R$   

2.235
,00 

R$         
44.700,0

0 

21 

PNEU 
1300X24.12 

LONAS  (ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI) 

UNI
D. 

PN1
4 

20 
R$   

1.865
,00 

R$         
37.300,0

0 

 

VALOR GLOBAL   
 R$       322.960,00  

MSM COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA 
Representante Legal: Marcondes Marcos Barroso 

de Macedo 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 012/2017 

Dispensa de Licitação nº 012/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento da Base da Guarda Municipal. 
Contratada: Antônia Carlos de Matos. CPF: 
235.766.182-87. Ratificação em: 13/02/2017. Valor 
Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pedro Coelho 
da Mota Filho. Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 013/2017 

Dispensa de Licitação nº 013/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 

inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Indústria 
e Comércio. Contratada: Antônio Maria Shidi Ueno. 
CPF: 280.857.522-04. Ratificação em: 01/03/2017. 
Valor Total: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). 
Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 014/2017 

Dispensa de Licitação nº 014/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento da Junta de Serviço Militar. 
Contratada: Antônio José Menezes da Silva. CPF: 
016.569.102-68. Ratificação em: 06/02/2017. Valor 
Total: R$ 27.599,00 (vinte e sete mil, quinhentos e 
noventa e nove reais). Pedro Coelho da Mota 
Filho. Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 015/2017 

Dispensa de Licitação nº 015/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento do Centro de Educação Infantil 
Gênios. Contratada: Lindoneia do Socorro Pereira. 
CPF: 397.938.932-49. Ratificação em: 10/02/2017. 
Valor Total: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 016/2017 

Dispensa de Licitação nº 016/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento da Comissão Permanente de 
Sindicância e Processo Administrativo e Disciplinar 
– PAD e Comissão de Avaliação de Desempenho. 
Contratada: Miguel Augusto Ferreira Batista. CPF: 
180.495.672-49. Ratificação em: 01/03/2017. Valor 
Total: R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos 
reais). Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito 
Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
012/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade da Srª ANTÔNIA CARLOS 
DE MATOS, cujo valor contratual total é de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer 
Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 13 de fevereiro de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
013/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade da Sr. ANTÔNIO MARIA 
SHIDI UENO, cujo valor contratual total é de R$ 
26.000,00 (vinte e seis mil reais), nos termos do 
art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e conforme 
Parecer Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Dispensa de 
Licitação, decorrente do processo nº 014/2017, cujo 
objeto consiste na locação de imóvel de propriedade do 
Sr. Antônio José Menezes da Silva, cujo valor contratual 
total é de R$ 27.599,00 (vinte e sete mil, quinhentos e 
noventa e nove reais), nos termos do art. 24, inciso X da 
Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. 
Castanhal (Pa), 06 de fevereiro de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Dispensa de 
Licitação, decorrente do processo nº 015/2017, cujo 
objeto consiste na locação de imóvel de propriedade da 
Srª Lindoneia do Socorro Pereira, cujo valor contratual 
total é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos 
do art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e conforme 
Parecer Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 10 de fevereiro de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Dispensa de 
Licitação, decorrente do processo nº 016/2017, cujo 
objeto consiste na locação de imóvel de propriedade do 
Sr. Miguel Augusto Ferreira Batista, cujo valor contratual 
total é de R$ R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos 
reais), nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 
e conforme Parecer Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E MARIA 
TELMA DOS SANTOS  CORREA. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, a Sra. MARIA 
TELMA DOS SANTOS CORREA, brasileira, 
portadora da carteira de Identidade 4885694 e 
inscrita no CPF Nº 117.077.042-87, residente e 
domiciliada na Rua Comandante Assis nº 47 
Conjunto Jardim Tókio, bairro Nova Olinda 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCADORA. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, 
localizado na Alameda Central do Jardim Tókio, nº 
56, Quadra 34, próximo à Igreja de São Pedro, 
neste Município, Estado do Pará, destinado ao 
funcionamento do Centro de Educação Infantil  
Aquarela. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$2.123,00 (dois mil cento e vinte e três reais), 
pelo período referido na cláusula anterior, 
perfazendo um valor total de R$21.230,00(vinte e 
um mil  duzentos e trinta  reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0612 –  Fundo de Valorização do Magistério 
12.365.0013.2.031 – Desenvolvimento do 

Ensino Infantil – FUNDEB 40% 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 
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d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
MARIA TELMA DOS SANTOS  CORREA 

Locador 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
_____________. _____________. 
RG.  RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 009/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E MIGUEL 
AUGUSTO FERREIRA BATISTA. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará, doravante denominado 
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. MIGUEL 
AUGUSTO FERREIRA BATISTA, brasileiro, 
casado, inscrito no  CPF Nº 180495672-49, e RG 
2295546, residente e domiciliado a Av. João Paulo 
II, 1582, Ed. Carmem, aptº 403,  bairro Marco,  
Belém - Pará, doravante denominado  LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se-lhe, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 

analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 
localizado na Travessa 07 de Setembro, nº 221,  
bairro Nova Olinda, nesta cidade, que se destinará 
para funcionamento da Comissão Permanente de 
Sindicância e Processo Administrativo e Disciplinar 
– PAD e Comissão de Avaliação de Desempenho.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado, por períodos iguais e sucessivos, por 
meio de Termo Aditivo, enquanto quaisquer das 
partes não tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que 
só poderá ser feito mediante aviso prévio por 
escrito de 30 (trinta) dias, sempre que tal rescisão 
não traga prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de R$ 
1.770,00 (mil setecentos e setenta reais ), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$17.700,00 (dezessete mil e 
setecentos reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 

LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0202 – Secretaria  Municipal de Administração 
04.122.0004.2.006 – Manutenção das 

Atividades da Sec. de Administração 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
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valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Miguel Augusto Ferreira Batista 

Locador 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
_____________. _____________. 
RG.  RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 019/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E O Sr. 
HUELDERSON ARRIGONI. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. 
HUELDERSON ARRIGONI, brasileiro,   portador 
da carteira de Identidade 1.334 104 ES,  e inscrito 
no CPF/MF sob Nº 042144847 46, residente e 
domiciliado na Rua Padre Batista Campos s/n Lote 
11, Q-O, Jardim Imperador, na Cidade de 
Castanhal - Pará, doravante denominado  
LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 

situado na Tv. Benjamim Constant, nº 699, bairro 
Centro, nesta  Cidade de Castanhal – Pará, que se 
destina ao funcionamento do Cursinho Pré-
Vestibular Municipal Cabanos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$55.000,00(cinquenta e cinco  
mil reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.122.0017.2.015– Manutenção e Oper. das 

atividades da Sec. de Educação 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
HUELDERSON ARRIGONI 

Locador 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
_____________. _____________. 
RG.  RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E MARCELO 
PAIVA DE SOUSA. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. MARCELO 
PAIVA DE SOUSA, brasileiro,  casado, portador da 
carteira de Identidade 2115036 2ª Via SSP/RJ e  
CPF Nº 362.077.302-59, residente e domiciliado na 
Rua Lauro Sodré nº 1678, bairro Ianetama, CEP: 
68.744-610, Castanhal - Pará, doravante 
denominada  LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 
situado a Rua Benguí, nº 95, bairro Salgadinho, 
nesta cidade de Castanhal – Pará, que se destina 
ao funcionamento do Centro de Educação Infantil 
Criança Esperança. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 

tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$2.359,00 (dois mil trezentos e cinquenta e nove 
reais), pelo período referido na cláusula anterior, 
perfazendo um valor total de R$23.590,00(vinte e 
três mil quinhentos e noventa reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0612 –  Fundo de Valorização do Magistério 
12.365.0013.2.031 – Desenvolvimento do 

Ensino Infantil – FUNDEB 40% 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 
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Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
MARCELO PAIVA DE SOUSA 

Locador 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
_____________. _____________. 
RG.  RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 007/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E EDILSON 
AMARAL. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. EDILSON 
AMARAL, brasileiro, casado,  portador da carteira 
de Identidade 1446336 – SSP/PA e inscrito no 
CPF Nº 015.968.882-53, residente e domiciliado na 
Av. Barão do Rio Branco, nº 189, Apeú,  Castanhal 
- Pará, doravante denominada  LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, 
situado a Rua Augusto Montenegro s/nº,  Apeú, 
que se destina ao funcionamento do Polo de 
Música Geraldo Barroso extensão da Escola de 
Música Mestre Odilon.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$850,00 (Oitocentos e cinquenta reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$8.500,00(oito mil e quinhentos  
reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
2020 – Fundação Cultural de Castanhal – FCC 
13.392.0012.2.124 – Manutenção das 

atividades da Fundação Cultural de Castanhal 
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 



Castanhal-PA, 04 a 08 de março de 2017.       Diário Oficial               Ano XXIII                     Edição nº 438 

10 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal de Castanhal 

EDILSON AMARAL 
Locador 

1ª Testemunha 2ª Testemunha 
_____________. _____________. 
RG.  RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 021/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E MARIA 
SOCORRO COSMO LEAL. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, a Sra. MARIA 
SOCORRO COSMO LEAL, brasileira,  portadora 
da carteira de Identidade 2433456 SSP/PA e 
inscrito no CPF Nº 401.338.852-91, residente e 
domiciliada a Rua Fernando Guilhon nº 36, bairro 
Ianetama, Castanhal - Pará, doravante 
denominada  LOCADORA. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, 
situado a Rua Duque de Caxias nº 2190, bairro 
Nova Olinda, nesta cidade de Castanhal – Pará, 
destinado ao funcionamento da Escola  Municipal 
de Música Mestre Odilon. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e 
duzentos reias) 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 

ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
2020 –  Fundação Cultural de Castanhal - FCC 
13.392.0012.2.124 – Manutenção das 

atividades da Fundação Cultural de Castanhal 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
MARIA SOCORRO COSMO LEAL 

Locadora 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
_____________. _____________. 
RG.  RG. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 004/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E DINO RAUL CAVET. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. DINO RAUL 
CAVET, brasileiro, separado judicialmente, 
advogado, inscrito na OAB/PA 4974,  portador da 
carteira de Identidade 136301 e inscrito no CPF Nº 
072.250.089-00, residente e domiciliado na 
Avenida Presidente Vargas nº 351 – 4º Andar – 
Conj. 416, bairro Campina, CEP 66.017-000, 
Belém - Pará, doravante denominado  LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, 
localizado na Alameda Rita de Cássia, nº 17, bairro 
Centro,  nesta cidade de Castanhal – Pará, 
destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$1.460,00 (Hum mil quatrocentos e sessenta 
reais), pelo período referido na cláusula anterior, 
perfazendo um valor total de 
R$14.600,00(quatorze mil e seiscentos  reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 

deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0808 –  Secretaria de Assistência Social 
08.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações 

da Sec. de Assistência Social 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
DINO RAUL CAVET 

Locador 
1ª Testemunha 
____________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
____________________. 
RG. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E MARIA LÚCIA VERAS 
DA LUZ. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, a Sra. MARIA 
LÚCIA VERAS DA LUZ, brasileira,  casada, 
portadora da carteira de Identidade 1718194 
SSP/PA, e inscrita no CPF Nº 296.036.412-00, 
residente e domiciliada na Rua Adailson Rodrigues 
nº 472, bairro Jaderlândia, Castanhal - Pará, 
doravante denominada  LOCADORA. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, 
situado a Rua Adailson da Silva Rodrigues nº 470, 
quadra 74, lote 16, bairro Jaderlândia, nesta cidade 
de Castanhal – Pará, que funcionará como anexo 
do Centro de Educação Infantil Santa Rita de 
Cássia. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$23.000(vinte e três mil  reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 

deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0612 –  Fundo de Valorização do Magistério 
12.365.0013.2.031 – Desenvolvimento do 

Ensino Infantil – FUNDEB 40% 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
MARIA LÚCIA VERAS DA LUZ 

Locadora 
1ª Testemunha 
_____________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
_____________________. 
RG. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 011/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E MARIA LÚCIA VERAS DA 
LUZ. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, a Sra. MARIA 
LÚCIA VERAS DA LUZ, brasileira,  casada, 
portadora da carteira de Identidade 1718194 
SSP/PA, e inscrita no CPF Nº 296.036.412-00, 
residente e domiciliada na Rua Adailson Rodrigues 
nº 472, bairro Jaderlândia, Castanhal - Pará, 
doravante denominada  LOCADORA. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, 
situado a Rua Adailson da Silva Rodrigues nº 466, 
quadra 74, lote 15, bairro Jaderlândia, nesta cidade 
de Castanhal – Pará, que se destinará ao 
funcionamento do Centro de Educação Infantil 
Santa Rita de Cássia. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$29.000,00(vinte e nove mil  
reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 

deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0612 –  Fundo de Valorização do Magistério 
12.365.0013.2.031 – Desenvolvimento do 

Ensino Infantil – FUNDEB 40% 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
MARIA LÚCIA VERAS DA LUZ 

Locadora 
1ª Testemunha 
_____________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
____________________. 
RG. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E IONARA MADEIRO 
CASIMIRO. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, a Sra. IONARA 
MADEIRO CASIMIRO, brasileira, portadora da 
carteira de Identidade 1310828 e inscrita no CPF 
Nº 264141122-91, residente e domiciliada na Rua 
Comandante Assis nº 2155, bairro Nova Olinda, 
CEP: 68742-430, Castanhal - Pará,  doravante 
denominado  LOCADORA. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, 
localizado na Tv. Cônego Luiz Leitão, 2601, 
esquina com a Rua Comandante Assis, bairro 
Estrela, Castanhal  -  Pará, destinado ao 
funcionamento da Secretaria Municipal de 
Habitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo período referido 
na cláusula anterior, perfazendo um valor total de 
R$50.000,00(cinquenta mil reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

6.7 – Não fazer divisórias em alvenaria 
somente em MDF ou Gesso. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
1313 –  Secretaria Municipal de Habitação 
16.122.0009.2.105 – Manutenção  das 

atividades da Secretaria de Habitação 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
IONARA MADEIRO CASIMIRO 

Locadora 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
_____________. _____________. 
RG.  RG. 



Castanhal-PA, 04 a 08 de março de 2017.       Diário Oficial               Ano XXIII                     Edição nº 438 

15 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 018/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E DAMIÃO 
MENEZES DE BARROS. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. DAMIÃO 
MENEZES DE BARROS, brasileiro,  casado, 
portador da carteira de Identidade 4272464 – 
SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob Nº 140341401 
78, residente e domiciliado na Rua Senador 
Antônio Lemos, nº 1003 - Altos,  bairro Centro, 
CEP: 68.740-000, na Cidade de Castanhal - Pará, 
doravante denominado  LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 
situado na Senador  Antônio Lemos, nº 1003, 
bairro Centro,  CEP: 68.740-000, nesta Cidade de 
Castanhal – Pará, destinado ao funcionamento da 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. – 
SEMUTRAN. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$32.000,00(trinta e dois mil 
reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 

deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
1818 – Fundo Municipal de Transporte e 

Trânsito - FMTT 
26.122.0025.2.118 – Manutenção das 

atividades da Sec. de Transporte e Trânsito 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
DAMIÃO MENEZES DE BARROS 

Locador 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
_____________. _____________. 
RG.  RG. 

. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E ANTONIO 
MARIA SHIDI UENO. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. ANTONIO 
MARIA SHIDI UENO, brasileiro, divorciado, 
autônomo, portador da carteira de Identidade 
377745431  e inscrito no CPF Nº 280.857.522-04,   
residente e domiciliado na Avenida Barão do Rio 
Branco nº 1202, próximo a Farmácia Diamantina, 
bairro Nova Olinda, CEP 68.742-000,  nesta cidade 
de Castanhal- Pará, doravante denominado  
LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 
localizado na Travessa Comandante Assis, nº 
2277, casa 04, bairro Nova Olinda, nesta cidade de 
Castanhal – Pará, destinado ao funcionamento da 
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$26.000,00(vinte e seis mil  
reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 

deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
1414 – Secretaria de Indústria, Comércio e 

Serviços 
22.122.001.2.107 – Operacionalização das 

Atividades de Desenvolvimentos da Secretaria de 
Ind. e Comércio. 

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 
INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 

11.1 – A inexecução total ou parcial do 
Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
ANTONIO MARIA SHIDI UENO 

Locador 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
_____________. _____________. 
RG.  RG. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E NIDAZILMA NUNES 
CARVALHO. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, a Sra. NIDAZILMA 
NUNES CARVALHO, brasileira,  portadora da 
carteira de Identidade 2535711 e inscrito no CPF 
Nº 166.917.842-00, residente e domiciliada a Rua 
Prentice Miguel Porto nº 19, bairro Pirapora, CEP: 
68.740-170, Castanhal - Pará, doravante 
denominada  LOCADORA. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, 
situado a Rua Prentice Miguel Porto, s/nº, bairro 
Pirapora, nesta cidade de Castanhal – Pará, que 
se destina ao funcionamento do Centro de 
Educação Infantil  Pequeno Samuel. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$14.000,00(Quatorze mil reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 

deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0612 –  Fundo de Valorização do Magistério 
12.365.0013.2.031 – Desenvolvimento do 

Ensino Infantil – FUNDEB 40% 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
NIDAZILMA NUNES CARVALHO 

Locadora 
1ª Testemunha 
_________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
_________________. 
RG. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 015/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E JOSÉ LUIZ NOGUEIRA. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ 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. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. JOSÉ LUIZ 
NOGUEIRA E SILVA, brasileiro,  casado, 
advogado, inscrito na OAB/PA sob o nº 1116, 
portador da carteira de Identidade 817975 – 
SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob Nº 008.447.642-
72, residente e domiciliado na Rua Diogo Móia, nº 
871, Apto nº 16, bairro Umarizal, CEP: 66.055-170, 
na Cidade de Belém - Pará, doravante denominada  
LOCADOR. 
As partes acima qualificadas resolvem de comum 
acordo firmar o presente CONTRATO, que se 
regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL 
1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a locação do 
imóvel de propriedade do LOCADOR, situado na 
Passagem Bartolomeu de Gusmão, nº 72, bairro 
Curió Utinga, para fins residenciais, mas 
especificamente para sediar a Casa dos 
Estudantes Universitários de Castanhal. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo certo e 
determinado de 10 (dez) meses, a contar de 
01/03/2017 a 31/12/2017, podendo ser prorrogado,  
enquanto quaisquer das partes não tomar a 
iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá ser feito 
mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) 
dias, sempre que tal rescisão não traga prejuízo ao 
LOCATÁRIO. 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 
4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$4.341,00 (quatro mil trezentos e quarenta e um 
reais), pelo período referido na cláusula anterior, 
perfazendo um valor total de 
R$43.410,00(quarenta e três mil quatrocentos e 
dez reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado deverá 
ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 (quinze) 
de cada mês. 
4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 
Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido 
nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nas 
situações previstas nos incisos I a XII e XVII, do 
artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 
b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 
c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, das 
obrigações legais e/ou contratuais, assegurando 
ao LOCATÁRIO o direito de rescindir o Contrato, a 
qualquer tempo, independente de aviso, 
interpelação judicial e/ou extrajudicial; 
d) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 
6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente para a 
finalidade contida na Cláusula Segunda; 
6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais como: 
limpeza, consertos ou reparos que se fizerem 
necessários e sempre mantendo o prédio em bom 
estado de conservação; 
6.3 – Garantir a segurança e proteção do imóvel; 
6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 
6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 
6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de energia 
elétrica e de água durante o período da locação. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCADOR 
7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 
7.2 – Comunicar com antecedência de no mínimo 
30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar o 
imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 
7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 
7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 
CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E ESTADO 
DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA DEVOLUÇÃO 
8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o imóvel 
no mesmo estado em que o recebeu, conforme 
laudo de avaliação realizado por este ente público, 
mediante participação da LOCATÁRIA. 
8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente no ato 
da devolução, mas durante toda a vigência deste 
Contrato, todas as necessidades de conservação, 
manutenção e higiene do imóvel, a suas próprias 

expensas, com solidez e perfeição, satisfazendo 
neste sentido todas e quaisquer exigências das 
autoridades públicas, sob  pena de violação desta 
Cláusula. 
8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 
CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 
9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0606 –  Secretaria Municipal de Educação 
12.122.0017.2.015 – Manutenção e 
Operacionalização das atividades da Secretaria de 
Educação 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 
INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato 
pelo LOCADOR poderá importar nas penalidades 
seguintes: 
a) Advertência, por escrito, quando constatadas 
pequenas irregularidades para as quais tenha 
concorrido; 
b) Suspensão do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração, num prazo de até 
02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 
d) Na aplicação de penalidades serão admitidos os 
recursos estabelecidos em lei, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
Parágrafo único – A rescisão do contrato sujeita o 
LOCADOR à multa rescisória correspondente ao 
valor de 10% (dez por cento) do valor do saldo do 
contrato, corrigido na data da rescisão. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão decorrente do 
presente Contrato, as Partes elegem o foro da 
cidade de Castanhal, Estado do Pará, com 
renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 
13.1 – O presente instrumento de Contrato será 
publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 
Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de Março  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
JOSÉ LUIZ NOGUEIRA E SILVA 

Locador 
1ª Testemunha 
________________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
________________________. 
RG. 
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ATOS DO PODER 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO n.º 005/005/DA/CMC/2017 

DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 001/2017-

CMC 

CONTRATO N.º 003/2017-CMC 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de 

Castanhal 

CONTRATADA: MSCORP LTDA – ME. 

OBJETO: a prestação de serviços de 

Desenvolvimento de Novo Website/Portal da 

Câmara Municipal de Castanhal, incluindo a 

assistência técnica e o treinamento do(s) 

servidor(es) indicado(s) para a atualização do 

mesmo. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 

8.666/93 

VIGÊNCIA: 07 de março de 2017 a 14 de 

março de 2017. 

VALOR TOTAL: R$7.300,00 (sete mil e 

trezentos reais). 

RECURSOS: As despesas decorrentes deste 

contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

Órgão Gestor: 10 CÂMARA MUNICIPAL 

DE CASTANHAL 

Funcional Programática: 01.031.0001.2.098 – 

Operacional das Atividades do Poder 

Legislativo 

Elementos de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros 

Serviços de Terceiros. 

ASSINATURA: 07 de março de 2017. 

ASSINAM: Luciana Castanheira Sales, pelo 

CONTRATANTE / Márcio Mitsuru Sakaue, 

pela CONTRATADA. 

xxxxxxxxxx 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo N.º 003/003/DA/CMC/2017 

Procedimento de Licitação N.º 001/2017-

CMC 

Modalidade: Pregão Presencial – Sistema de 

Registro de Preços 

Em função dos registros e informações 

assentadas no processo licitatório PREGÃO 

PRESECIAL SRP n.º 001/2017-CMC, 

destinado a contratação de empresa para 

fornecer, estimativamente, até 58.000 

(cinquenta e oito mil) litros de gasolina 

comum e 12.000 (doze mil) litros de óleo 

diesel S-10 comum, para abastecer os veículos 

pertencentes à frota da Câmara Municipal de 

Castanhal, inclusive locados e/ou cadastrados, 

pelo período de 01 (um) ano, e no uso de suas 

atribuições legais, e com fundamento no 

inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal n.º 

8.666/93, alterações e normas 

complementares, em conformidade com o 

Processo n.º 003/003/DA/CMC/2017, a mim 

atribuídas, referendo a adjudicação nele 

produzida e HOMOLOGO todos os atos e 

decisões lavrados pela Comissão, designada 

pela Portaria da Presidência n.º 005/2017– DA 

de 02/01/2017, inclusive, o resultado final da 

análise e julgamento das propostas de preços e 

habilitação documental, a empresa indicada no 

referido processo, como segue: 

SUPER POSTO PALMEIRA LTDA, 

CNPJ N.º 83.838.839/0001-20, cujo os itens 

deu-se no valor global de R$274.760,00 

(duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e 

sessenta reais). 

Encaminha-se à Unidade Administrativa 

competente para a adoção das providências 

necessárias. 

Gabinete da Presidente da Câmara 

Municipal de Castanhal, aos vinte e quatro 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezessete. 

LUCIANA CASTANHEIRA SALES 
Presidente 

xxxxxxxxxx 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo n.º 003/003/DA/CMC/2017 

Modalidade da Licitação: Pregão Presencial 

SRP n.º 001/2017-CMC 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 

001/2017-CMC 

Órgão Gerenciador: Câmara Municipal de 

Castanhal – CNPJ n.º 05.111.372/0001-09 

Detentor da Ata: Super Posto Palmeira Ltda. – 

CNPJ n.º 83.838.839/0001-20 

Vigência: 12 (doze) meses, da data de 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

Objeto: contratação de empresa para fornecer, 

estimativamente, até 58.000 (cinquenta e oito 

mil) litros de gasolina comum e 12.000 (doze 

mil) litros de óleo diesel S-10 comum, para 

abastecer os veículos pertencentes à frota da 

Câmara Municipal de Castanhal, inclusive 

locados e/ou cadastrados, pelo período de 01 

(um) ano. 

Preços Registrados: 
IT 

EM 
DESCRIÇÃO / 

ESPECIFICAÇÃ
O 

UNI
D. 

QUAN
T. 

PREÇ
O 

UNITÁ
RIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

MARC
A 

1 GASOLINA 
COMUM 

LT 58.00
0 

4,04 234.320
,00 

IPIRA
NGA 

2 ÓLEO DIESEL 
S-10 COMUM 

LT 12.00
0 

3,37 40.440,
00 

IPIRA
NGA 

 

VALOR GLOBAL: R$274.760,00 (duzentos e 
setenta e quatro mil, setecentos e sessenta 
reais). 

Foro: Castanhal/PA. 

Data de Assinatura: 07 de março de 2017. 

Gestor Responsável pela Ata de Registro de 

Preços: Presidente da Câmara Municipal de 

Castanhal, Sra. Luciana Castanheira Sales. 

Responsável pela Empresa detentora da Ata 

de Registro de Preços: Sr. Guilherme Yuji 

Fukamizu Saito. 

(O inteiro teor encontrasse a disposição no site 

www.camaradecastanhal@hotmail.com.br) 

xxxxxxxxxxx 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO n.º 003/003/DA/CMC/2017 

LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP n.º 

001/2017-CMC 

CONTRATO N.º 004/2017-CMC 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de 

Castanhal 

CONTRATADA: Super Posto Palmeira Ltda. 

OBJETO: contratação de empresa para 

fornecer, estimativamente, até 58.000 

(cinquenta e oito mil) litros de gasolina 

comum e 12.000 (doze mil) litros de óleo 

diesel S-10 comum, para abastecer os veículos 

pertencentes à frota da Câmara Municipal de 

Castanhal, inclusive locados e/ou cadastrados, 

pelo período de 01 (um) ano. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 

8.666/93 

VIGÊNCIA: 07 de março de 2017 a 06 de 

março de 2018. 

VALOR TOTAL: R$274.760,00 (duzentos e 

setenta e quatro mil, setecentos e sessenta 

reais). 

RECURSOS: As despesas decorrentes deste 

contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

Órgão Gestor: 10 CÂMARA MUNICIPAL 

DE CASTANHAL 

Funcional Programática: 

01.031.0001.2.098 – Operacional das 

Atividades do Poder Legislativo 

Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00 – 

Material de consumo. 

ASSINATURA: 07 de março de 2017. 

ASSINAM: Luciana Castanheira Sales, pelo 

CONTRATANTE / Guilherme Yuji Fukamizu 

Saito, pela CONTRATADA. 

xxxxxxxxxxxxxxx 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017-CMC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

004/004/DA/CMC/2017 
Inscrição de profissionais formados em 

comunicação, publicidade ou marketing ou 

que atuem em uma dessas áreas; para compor 

a Subcomissão Técnica para julgamento de 

propostas técnicas e seus eventuais recurso 

apresentados na licitação do processo 

004/004/DA/CM/2017, para contratação de 

agências de propaganda para prestação de 

serviços de publicidade, conforme condições e 

especificações estabelecidas no Edital e seus 

anexos. 

A Câmara Municipal de Castanhal, torna 

público a relação de profissionais que 

efetivaram a sua inscrição, até a data e horário 

estipulado em edital, para participar do Sorteio 

que definirá os profissionais que formarão a 

subcomissão técnica que julgará e analisará 

propostas técnicas que serão apresentadas em 

licitação desta Casa de Leis, quais sejam: 

SEM VÍNCULO COM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL 

1–PÂMELLA PIMENTEL DOS SANTOS 

SAUMA (RG n.º 5239585 PC/PA) 

2–ROGÉRIO PAIVA PINTO (RG n.º 

4264626 SSP/PA) 

3–BLENDA DO SOCORRO NASCIMENTO 

GOMES (RG n.º 5066088 PC/PA) 

4–ALCIMARA BARCELLOS DA 

CONCEIÇÃO (RG n.º 2196334 PC/PA) 

5–LAISE CRISTINY COELHO PEREIRA 

(RG n.º 4846003 PC/PA) 

6–FERNANDA GOVEIA SOUZA 

CARVALHO (RG n.º 3637370 PC/PA) 

7–ANDREZA VALE BATALHA (RG n.º 

3174780 PC/PA) 

8–ROSIVALDO ALMEIDA E SILVA (RG 

n.º 5545473 PC/PA) 

COM VÍNCULO COM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL 

1–CLÁUDIO DE LOIOLA NORONHA (RG 

n.º 9074615122 SJS/II/RS) 

2–MORGANA PORPINO BASTOS 

MORAES (RG n.º 5658877 PC/PA) 

3–MARIA AUGUSTA ABREU CRUZ (RG 

n.º 4015187 PC/PA) 

A sessão pública de sorteio que escolherá 

os membros da Subcomissão Técnica, 
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ocorrerá no dia 22/03/2017, quarta-feira, ás 

10h00min (dez horas) no Prédio da Câmara 

Municipal de Castanhal, situada à Rua Ilson 

Santos, 450, bairro Nova Olinda, CEP: 

68.742-190 – Castanhal – PA. 

O sorteio será processado de modo a 

garantir o preenchimento das vagas da 

Subcomissão Técnica de acordo com a 

proporcionalidade do número de membros 

definida no § 1º do artigo 10 da Lei Federal nº 

12.232/2010, sendo 2 (dois) membros e 1 

(um) suplente que mantenham vínculo 

funcional ou contratual, direto ou indireto, 

com a Câmara Municipal de Castanhal e 1 

(um) membro e 1 (um) suplente que não 

mantenha vínculo funcional ou contratual, 

direito ou indireto, com a Câmara Municipal 

de Castanhal. O resultado será publicado no 

Órgão Oficial do Município de Castanhal e no 

site da Câmara Municipal de Castanhal 

(www.castanhal.pa.leg.br). 

Castanhal - PA, 07 de março de 2017. 

JORGE LUIZ SOARES DA SILVA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria n.º 002/2017 – DA 
JORGE JOSÉ VALENTE DA SILVA 
Membro / Portaria n.º 002/2017 – DA 

MARIA PERPETUO SOCORRO DE LIMA 
Membro / Portaria n.º 002/2017 – DA 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 

dispensa de licitação, decorrente do processo 

n.º 006/2017, cujo objeto consiste na 

aquisição de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), destinado a atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo deste município de 

Castanhal/PA, onde a vencedora foi a 

NORTEMED DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME, cujo 

valor contratual total é de R$ 25.170,00 (vinte 

e cinco mil, cento e setenta reais), nos termos 

do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e 

conforme Parecer Jurídico constante deste 

processo. 

Castanhal (Pa), 31 de Janeiro de 2017 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 021/17, DE 31/01/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, ADRIANO SALES 

DOS SANTOS SILVA, USANDO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS. 

Considerando a Portaria nº 346/17, de 02 

de fevereiro de 2017, que assegura 

estabilidade provisória á gestante pelo período 

de até 05 (cinco) meses após o parto;  

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 150 (cento e 

cinquenta dias), a servidora (991180) LUANA 

DO SOCORRO ALMEIDA NUNES, 

conforme atestado médico datado de 

27/01/2017 no período de 23/01/17 a 

21/06/2017 com retorno no dia de 22 de Junho 

de 2017, função Professor de Libras, com 

lotação na Secretaria Municipal de Educação 

(EMEF. Maria Perpetua Lisboa). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 

Recursos Humanos, fazer registro em ficha 

funcional face cumprimento da documentação 

comprobatória constante do Processo nº 

099/2016. 

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

efeito a partir de 23 de  Janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 31 dias 

do mês de Janeiro de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

PORTARIA Nº 030/17 DE 14/02/2017 
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 (39560) 
MARIA INALDA COSTA DO NASCIMENTO 
anexo cópia da certidão de Óbito (Genitor), datado 
de 09/02/2017, no período de 06/02/17 a 
13/02/2017 com retorno no dia de 14 de Fevereiro 
de 2017, função Professor de Educação Básico I, 
com lotação na Secretaria Municipal de Educação 
(EMEF. Maria Inês Costa). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 144/2017. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito a partir de 06 de  Fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, aos 14 dias do mês de Fevereiro 
de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

PORTARIA Nº 031/17 DE 14/02/2017 
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 (72850) 
TEREZINHA DO SOCORRO COSTA DO 
NASCIMENTO, anexo cópia da certidão de Óbito 
(Genitor), datado de 09/02/2017, no período de 
06/02/17 a 13/02/2017 com retorno no dia de 14 de 
Fevereiro de 2017, função Servente, com lotação 
na Secretaria Municipal de Educação (CEI. Castelo 
do saber). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 145/2017. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito a partir de 06 de  Fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, aos 14 dias do mês de Fevereiro 
de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

PORTARIA Nº 032/17 DE 14/02/2017 
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 
(555592) ILVIS LENE SILVA DO VALE anexo 
cópia da certidão de Óbito (Genitor), datado de 
31/01/2017, no período de 21/01/17 a 28/01/2017 
com retorno no dia de 29 de Janeiro de 2017, 
função Professor de Educação Básico I, com 
lotação na Secretaria Municipal de Educação 
(EMEF. 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 153/2017. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito a partir de 21 de  Janeiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, aos 14 dias do mês de Fevereiro 
de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

PORTARIA Nº 033/17 DE 14/02/2017 
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 (28118) 
SILVIA JANETE DE MATOS SOUSA anexo cópia 
da certidão de Óbito (Irmão), datado de 
06/02/2017, no período de 29/01/17 a 05/02/2017 
com retorno no dia de 06 de Fevereiro de 2017, 
função Docente responsável, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação (CMEI. 
Carrossel). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 159/2017. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito a partir de 29 de  Janeiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, aos 14 dias do mês de Fevereiro 
de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 034/17 DE 20/02/2017 
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, ao servidor 
(55708-0) GERSON NASCIMENTO 
GONÇALVES anexo cópia da certidão 
de Óbito (Genitora), datado de 
17/02/2017, no período de 07/02/17 

a 14/02/2017 com retorno no dia de 
15 de Fevereiro de 2017, função 
Motorista, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 
Recursos Humanos, fazer registro em 
ficha funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória 
constante do Processo nº 182/2017. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito a partir de 07 de  
Fevereiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 20 
dias do mês de Fevereiro de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

PORTARIA Nº 035/17 DE 23/02/2017 
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 
(60283) ILMA DO NASCIMENTO 
RIBEIRO, anexo cópia da certidão de 
Óbito (Genitora), datado de 
13/02/2017, no período de 11/02/17 

a 18/02/2017 com retorno no dia de 
19 de Fevereiro de 2017, função 

Secretária Escolar, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação 
(CEI. Pequeno Davi). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 
Recursos Humanos, fazer registro em 
ficha funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória 
constante do Processo nº 194/2017. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito a partir de 11 de  
Fevereiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 23 
dias do mês de Fevereiro de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

PORTARIA Nº 038/17 DE  02/03/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ADRIANO SALES DOS 
SANTOS SILVA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Retificar o Art. 1º da 

Portaria nº 016/17 de 11 de Janeiro 
de 2017, referente a prorrogação de 
60 (sessenta) dias de Licença 
Maternidade da servidora MIRIAM 
REGINA DE BRITO LEITE, onde se 
lê: com início no dia 19 de Abril de 
2017, término dia 16 de agosto de 

2017 e retorno dia 17 de Agosto de 
2017, leia-se: com início no dia 19 de 
Abril de 2017, término dia 17 de 
Junho de 2017 e retorno dia 18 de 
Junho de 2017, permanecendo os 
demais dados inalterados. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 
Recursos Humanos, fazer registro em 
ficha funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória 
constante no Processo nº 059/17. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito a partir de 19 de  
Abril de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 02   
dias do mês de Março de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

PORTARIA Nº 039/17 DE  02/03/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ADRIANO SALES DOS 
SANTOS SILVA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 1º da Portaria nº 

211/16 de 19 de Outubro de 2016, referente a 

prorrogação de 60 (sessenta) dias de Licença 

Maternidade da servidora CATARINA 

RODRIGUES DA SILVA, onde se lê: com 

início no dia 30 de Janeiro de 2017, término 

dia 01 de Março de 2017 e retorno dia 02 de 

Março de 2017., leia-se: com início no dia 30 

de Janeiro de 2017, término dia 30 de Março 

de 2017 e retorno dia 31 de Março de 2017, 

permanecendo os demais dados inalterados. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 

Recursos Humanos, fazer registro em ficha 

funcional face cumprimento da documentação 

comprobatória constante no Processo nº 

839/16. 

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

efeito a partir de 30 de  Janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 02   dias 

do mês de Março de 2017. 

Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

 
 

 
PORTARIA Nº532/17, DE 03/03/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE OS 
ARTIGOS 2º E 33 ALÍNEA “B” DA LEI 
MUNICIPAL Nº026/12, DE 10 DE MAIO 
DE 2012. 

Considerando o recebimento do Ofício 

nº188/2017/GP/SEMED/PMC, de 16.02.2017; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar, a servidora MARIA 

HELINA SOUZA DA SILVA, função Professora 

de Educação Básica I, para exercer o cargo 

comissionado de Diretora Escolar (Centro de 

Educação Infantil Sarah Araújo), com 50% 

(Cinquenta por Cento) de gratificação de 

Direção Escolar, lotação na Secretaria 

Municipal de Educação. 

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

efeito retroativo a 17 de janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva,   03 

de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº533/17, DE 03/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal 

de Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) 

Sr(ª)  servidor PEDRO PAULO DOS REIS 

JUNIOR, Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento, referente 

viagem  a cidade de Belém-Pa, já realizada 

no(s) dia(s)  17 de fevereiro do corrente ano, 

para participar de reunião na Secretaria 

Municipal de Urbanismo. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) 

o valor unitário de cada diária de  R$253,10 

(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Dez 

Centavos), na rubrica orçamentária de 2201 – 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento 15.122.0056.2.132 – 

Manutenção das  Ativ. Da Sec. de 

Infraestrutura e Desenvolvimento 3.3.90.14.00 

– Diárias Civil 

Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a 

comprovação da viagem e relatório das 

atividades à Coordenadoria de Controle 

Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) dias após 

o retorno, sob pena de sob pena de inviabilizar 

pedidos e recebimento novas diárias, bem 

como devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 03 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº534/17, DE 03/03/2017 

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

Art. 1º - Autorizar a Secretaria 
Municipal de Finanças a pagar 
01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidor 
FRANCISCO ANDRÉ CASTRO E SILVA, 
Secretário Municipal de Habitação, 
referente viagem  a cidade de Belém-
Pa, já realizada no(s) dia(s)  22 de 
fevereiro do corrente ano, para 
participar da apresentação do 
Mapeamento das áreas de risco neste 
Município, junto a CPRM-Companhia 
de Pesquisa e Recursos Minerais. 

Art.2º - Conceder ao referido 

servidor (a) o valor unitário de cada 
diária de  R$253,10 (Duzentos e 
Cinquenta e Três Reais e Dez 
Centavos), na rubrica orçamentária 
de 1313-Secretaria Municipal de 
Habitação 16.122.0009.2.105-
Manutenção das Atividades da Sec. 
de Habitação 3.3.90.14.00-Diárias 
Civil. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem 
e relatório das atividades à 
Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 

dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e 
recebimento novas diárias, bem como 
devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 03 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº535/17, DE 03/03/2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
DE ACORDO COM A LEI 
MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, 
ITEM I, RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria 
Municipal de Finanças a pagar 

01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidor 
EDUARDO CLAYTON DE BRITO BEZERRA, 
ocupante do cargo comissionado de 
Coordenador de Terras Patrimoniais, 
lotação Secretaria Municipal de 
Habitação, referente viagem  a cidade 
de Belém-Pa, já realizada no(s) dia(s)  
22 de fevereiro do corrente ano, para 
participar da apresentação do 
Mapeamento das áreas de risco neste 
Município, junto a CPRM-Companhia 
de Pesquisa e Recursos Minerais. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor (a) o valor unitário de cada 

diária de  R$111,21 (Cento e Onze 
Reais e Vinte e Um Centavos), na 
rubrica orçamentária de 1313-
Secretaria Municipal de Habitação 
16.122.0009.2.105-Manutenção das 
Atividades da Sec. de Habitação 
3.3.90.14.00-Diárias Civil. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem 
e relatório das atividades à 
Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 
dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e 
recebimento novas diárias, bem como 
devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 03 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº536/17, DE 03/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 114 DA 
LEI MUNICIPAL Nº003/99, 

DE 04 DE FEVEREIRO DE 
1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença 
Especial (Prêmio) de 03 (Três) meses a 
servidora MARIA DAS DORES TERAN DA 

SILVA, função Técnico Nível Médio, 
conforme documentação 
comprobatória constante no 
requerimento da interessada arrolada 
ao Processo Nº557/2017, datado de 
27 de janeiro de 2017 e parecer 
jurídico nº036/2017, de 23.02.17, no 
período de 06 de março de 2017, a 03 
de junho de 2017, com retorno dia 04 
de junho de 2017, lotação Secretaria 
Municipal de Finanças. 

Art. 2º - Esta Portaria entrara em 
vigor, a partir de 06 de março de 
2017, revogadas as disposições em 
contrário.  

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

Silva, 03 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 537/17, DE 03/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 161 
INCISO II DA LEI Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999. 

Considerando, recebimento do 

Ofício 
nº159/2017/GP/SEMED/PMC, de 
13.02.2017; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, 50% 

(Cinquenta Por Cento), de gratificação 

de Tempo Integral, aos  servidores 
abaixo relacionadas,  função 
Motorista,  lotação Secretaria 
Municipal de Educação. 

01-AIRTON MARCELO DAS NEVES SILVA 
02-CARLOS RUBENS CAVALCANTE 
03-CELSO MAIA BORGES 
04-FABIANO BAILOSA DE LIMA 
05-ISAIAS LADISLAU SANTOS 
06-LUIZ OLBERES FLOR DA SILVA 
07-PEDRO ALEXANDRE VALE DE SOUZA 
08-TONY CRUZ DO REGO 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 06 de 

fevereiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 03 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº538/17, DE 06/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
DE ACORDO COM A LEI 
MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, 
ITEM I, RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria 
Municipal de Finanças a pagar 
01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidora 
MIKA TSURUTA, função Arquiteta, 
lotação Secretaria Municipal de 
Habitação, referente viagem  a cidade 
de Belém-Pa, já realizada no(s) dia(s)  
22 de fevereiro do corrente ano, para 
participar da apresentação do 
Mapeamento das áreas de risco neste 
Município, junto a CPRM-Companhia 
de Pesquisa e Recursos Minerais. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor (a) o valor unitário de cada 
diária de  R$104,41 (Cento e Quatro 
Reais e Quarenta e Um Centavos), na 
rubrica orçamentária de 1313-

Secretaria Municipal de Habitação 
16.122.0009.2.105-Manutenção das 

Atividades da Sec. de Habitação 
3.3.90.14.00-Diárias Civil. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem 
e relatório das atividades à 
Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 

dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e 
recebimento novas diárias, bem como 
devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 06 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº539/17, DE 06/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor FRANCK DANILO DE OLIVEIRA, função 
Motorista, lotação Secretaria Municipal de 
Habitação, referente viagem  a cidade de Belém-
Pa, já realizada no(s) dia(s)  22 de fevereiro do 
corrente ano, para conduzir servidores para 
participar da apresentação do Mapeamento das 
áreas de risco neste Município, junto a CPRM-
Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$32,80 (Trinta e 
Dois Reais e Oitenta Centavos), na rubrica 
orçamentária de 1313-Secretaria Municipal de 
Habitação 16.122.0009.2.105-Manutenção das 
Atividades da Sec. de Habitação 3.3.90.14.00-
Diárias Civil. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a 
comprovação da viagem e relatório das atividades 
à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo 
de 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e recebimento novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº540/17, DE 07/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor FRANCK DANILO DE OLIVEIRA, função 
Motorista, lotação Secretaria Municipal de 
Habitação, referente viagem  a cidade de Belém-
Pa, já realizada no(s) dia(s)  02 de março do 
corrente ano, para entrega de documentação na 
Caixa Econômica GE Habitação Belém-GIHAB/BE. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$32,80 (Trinta e 
Dois Reais e Oitenta Centavos), na rubrica 
orçamentária de 1313-Secretaria Municipal de 
Habitação 16.122.0009.2.105-Manutenção das 
Atividades da Sec. de Habitação 3.3.90.14.00-
Diárias Civil. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a 
comprovação da viagem e relatório das atividades 
à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo 
de 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e recebimento novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº649/17, DE 07/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o senhor MARCOS 

PAULO MENDES FURTADO, para exercer 
o cargo comissionado de Assessor de 
Gabinete Nível II, lotação Gabinete do 
Prefeito. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 09 de 
fevereiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 07 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº650/17, DE 07/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor 
RONALDO GOMES DOS SANTOS, função 
Técnico em Agropecuária, para 
exercer o cargo comissionado de 
Auxiliar da Coordenadoria de 
Produção Animal, com 50% 
(Cinquenta Por Cento) de Gratificação 
de Tempo Integral, lotação Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Agrário. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 01 de 
fevereiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 07 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº651/17, DE 07/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a servidora EDYRLANDA 

DYANNE CARVALHO DOS SANTOS PALHETA, função 
Agente Administrativo-Zona Urbana, para exercer 
o cargo comissionado de Auxiliar da 
Coordenadoria de Apoio Administrativo, com 50% 
(Cinquenta Por Cento) de Gratificação de Tempo 
Integral, lotação Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento Agrário. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 01 de fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07/03/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 652/17, DE 07/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 161 
INCISO II DA LEI Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999. 

Considerando, recebimento do Ofício 

nº158/2017/GP/SEMED/PMC, de 13.02.2017; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por 

Cento), de gratificação de Gratificação de 

Dedicação Exclusiva, as  servidoras abaixo 

relacionadas,  função Agente Administrativo,  

lotação Secretaria Municipal de Educação. 

01-CLEIDE ANA ROCHA DE BRITO 

02-EDNA MARIA SOUZA DA CUNHA 

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

efeito retroativo a 06 de fevereiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº653/17, DE 07/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo, 
para a Secretaria Municipal de 
Administração, a servidora ELIZETE 

MELO MEDEIROS, função Braçal, sem 
prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 01 de 
março de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 07 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº654/17,DE 07/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido de 
acordo com o Processo nº 2286/2017, 
de 02 de março de 2017, a servidora 
JÉSSICA ALINE DA SILVA PINHEIRO,   

função Agente Administrativo-Zona 
Urbana, lotação Secretaria Municipal 
de Administração. 

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

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

Silva, 07 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº655/17,DE 07/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido de acordo com o 
Processo nº 2436/2017, de 03 de março de 2017, 
a servidora BRENA MAÚES DE SOUZA SANTOS,   
função Psicóloga, lotação Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 03 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº656/17, DE 08/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL,  NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Finanças para a Secretaria Municipal de 
Educação, a servidora JÉSSICA EMANUELLE 
SILVA DUARTE, função Agente Administrativo-
Zona Urbana, sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 03 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 08 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº657/17, DE 08/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 312 § 4º 
DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE; 

Art. 1º - Conceder Abono de Permanência, 
conforme Processo nº327/1/2017, de 25/01/17 e, 
Parecer Jurídico n°182/2017, de 03/03/2017, a 
servidora  LUCILÉIA TEIXEIRA MARTINS, função 
Professora de Educação Básica I, matrícula nº 
1234-3, de acordo com o artigo 2º § 5º da Emenda 
Constitucional Nº41, de 19 de dezembro de 2003, 
lotação Secretaria Municipal de Educação(EMEF 
Maria Inês Costa). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a partir de  06 de março de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 08/03/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº658/17, DE 08/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Considerando, o recebimento do Ofício nº 
74/2017, de 06 de março de 2017,  constante do 
Processo nº 2557/2017, de 07/03/17. 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 199/2017, de 19 
de janeiro de 2017, que designou a servidora 
ELENICE SOUSA DOS SANTOS, para exercer o cargo 
comissionado de Auxiliar da Coordenadoria de 
Obras, lotação Secretaria Municipal de Obras  e 
Urbanismo. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo a 01 de março  de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 08 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 659/17, DE  08/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a servidora ELENICE SOUSA 

DOS SANTOS, função Braçal, para exercer o cargo 
comissionado de Auxiliar da Coordenadoria de 
Apoio Administrativo, 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 01 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva,  08/03/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 660/17, DE  08/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor FRANCISCO 

GEMAQUE DA SILVA FILHO, função Braçal, para 
exercer o cargo comissionado de Auxiliar da 
Coordenadoria de Obras, 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 01 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva,  08/03/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

 
LEI MUNICIPAL Nº004/17, DE 07/03/2017 

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS 
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Castanhal aprova 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica concedido aos servidores da 

Câmara Municipal de Castanhal, o reajuste 

salarial de 10% (dez por cento), conforme 

tabela a seguir: 

Parágrafo Único: Com exceção do Cargo 

ASSESSOR PARLAMENTAR, que teve 

fixado em R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos 

reais), o seu vencimento base para o Ano de 

2017, de acordo com a Lei n.º 003/2017, de 

03/02/2017.    
CARGO SALÁRIO REAJUSTE 

(10%) 
SALÁRIO 

REAJUSTA
DO 

MOTOCICLISTA R$957,44 R$95,74 R$1.053,18 

SERVENTE R$957,44 R$95,74 R$1.053,18 

VIGIA R$957,44 R$95,74 R$1.053,18 

RECEPCIONISTA R$957,44 R$95,74 R$1.053,18 

TELEFONISTA R$957,44 R$95,74 R$1.053,18 

SONOPLASTA R$957,44 R$95,74 R$1.053,18 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

R$980,01 
R$98,00 R$1.078,01 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

R$1.143,32 
R$114,33 R$1.257,65 

MOTORISTA R$1.190,61 R$119,06 R$1.309,67 

TÉCNICO EM 
COMPUTAÇÃO 

R$1.306,65 
R$130,66 R$1.437,31 

ADVOGADO R$4.252,62 R$425,26 R$4.677,88 

ESCREVENTE 
DATILÓGRAFO 

R$1.786,81 
R$178,68 R$1.965,49 

DIRETOR 
ADMNISTRATIVO 

R$4.252,62 
R$425,26 R$4.677,88 

DIRETOR 
LEGISLATIVO 

R$4.252,62 
R$425,26 R$4.677,88 

DIRETOR 
FINANCEIRO 

R$4.252,62 
R$425,26 R$4.677,88 

CHEFE DE 
GABINETE 

R$4.252,62 
R$425,26 R$4.677,88 

DIRETOR 
CONTROLE 
INTERNO 

R$4.252,62 

R$425,26 R$4.677,88 

ASSESSOR 
JURÍDICO 

R$4.252,62 
R$425,26 R$4.677,88 

ASSESSOR 
PARLAMENTAR 

R$2.500,00 
- R$2.500,00 

ASSESSOR 
LEGISLATIVO 

R$2.794,58 
R$279,45 R$3.074,03 

ASSESSOR DE 
IMPRENSA 

R$2.065,55 
R$206,55 R$2.272,10 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias da Câmara Municipal de Castanhal. 

Art.3º Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação, com efeito retroativo a 1º de 

janeiro de 2017. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 

07 dias do mês de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 

ATOS DO PODER 

 
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Processo Administrativo n.º 005/005/DA/CMC/2017 
Dispensa de Licitação n.º 001/2017-CMC 
Objeto: Serviços de desenvolvimento de novo 
Website/Portal da Câmara Municipal de Castanhal, 
incluindo a assistência técnica e o treinamento 
do(s) servidor(es) indicado(s) para a atualização do 
mesmo. 
Empresa: MSCORP LTDA – ME, CNPJ/MF n.º 
04.900.291/0001-25 
Valor Total: R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais) 
Fundamentação Legal: inciso II, do artigo 24, da 
Lei n.º 8.666/93. 

Castanhal (PA), 02 de março de 2017. 
LUCIANA CASTANHEIRA SALES 

Presidente da Câmara Municipal de Castanhal 


