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CONTRATO DE LOCAÇÃO 022/2017 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E O Sr. 
ANTONIO CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA. 

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 
CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, portador da carteira de Identidade 
2774289 – SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob Nº 
171.153.102-20, residente e domiciliado na Rua 
Euzébio Foreliza, 3651,   bairro Santa Lídia, na 
Cidade de Castanhal - Pará, neste ato 
representado por seu procurador, o Sr. THIAGO 
SILVA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, Corretor de 
Imóveis, Creci-Pa 8450 e CPF Nº 926.710.552-34,   
residente e domiciliada na Rua Francisco 
Magalhães 1237, bairro do Pirapora, 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 Rua na Avenida Barão do Rio Branco, 
entre travessa Maximino B. Monteiro e Raimundo 
P. Nascimento, bairro Titanlândia, nesta Cidade de 
Castanhal – Pará, que se destina ao 
funcionamento do Depósito de Bens apreendidos 
em consonância com a Legislação Ambiental 
vigente. 

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

certo e determinado de 06 (seis) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 30/08/2017, 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$13.800,00(treze mil e 
oitocentos 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 
2101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
18.122.00662.2127 – Manutenção das 

atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente;  
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 CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA 

Locador 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
____________. ____________. 

RG.  RG. 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 025/2017 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E A EMPRESA J & L 
IMÓVEIS MAGALHÃES LTDA – ME. 

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, nesta cidade, doravante 
denominado LOCATÁRIO, e do outro lado a 
EMPRESA J & L IMÓVEIS MAGALHÃES LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
12.598.338/0001-76, com sede, na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 280, bairro Estrela, Castanhal – Pa, 
representada neste ato pela Srª. JANE CLEIDE DE 
MAGALHÃES ARAÚJO, brasileira, casado, 
empresária, portadora da Cédula de Identidade 
RG. Nº 3673959 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 039.707.282-15, doravante denominada 
LOCADORA, firmam o presente Contrato mediante 
as seguintes clausulas e condições: 

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 II, 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 situado na Rua Major Wilson nº 
2874, bairro Fonte Boa, nesta cidade, que se 
destinará ao funcionamento do Centro de 
Educação Infantil Sonho de Criança. 

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

certo e determinado de 02(dois) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 30/04/2017, podendo ser 
prorrogado por 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$3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$6.640,00 (seis mil seiscentos e 
quarenta reais). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado 
deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 10 
(dez) 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 
JANE CLEIDE DE MAGALHÃES ARAÚJO 

REPRESENTANTE J & L IMÓVEIS MAGALHÃES 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
____________. ____________. 

RG.  RG. 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 023/2017 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E BENISIA DE BRITO 
LEMOS. 

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 a Srª. BENISIA DE BRITO 
LEMOS, brasileira, inscrita no CPF Nº 
304.613.592-00, e RG 2205783, residente e 
domiciliado na Rua Cônego Leitão, Edífio Hídeo 
Kataoka Aptº 1701, neste ato representado por sua 
procuradora, a Srª. BENEDITA COSTA LEMOS, 
brasileira, viúva, empresária, portadora da Carteira 
de Identidade RG nº 2328415-SSP-PA  e CPF/MF 
sob o nº 250.503.112-68,  residente e domiciliada 
na Travessa Floriano Peixoto nº 18, Apto 1403,  
bairro Centro, 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-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 Rua do Ginásio nº 202, Estrela, nesta 
cidade de Castanhal – Pará, que se destina ao 
funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente.   

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

certo e determinado de 02 (dois) meses, a contar 
de 01/03/2017 a 30/04/2017, 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$3.873,80 (Três mil oitocentos e setenta e três 
reais e oitenta centavos), pelo período referido na 
cláusula anterior, perfazendo um valor total de 
R$7.747,60 (sete mil setecentos e quarenta e sete 
reais e sessenta centavos). 

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 
2101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
18.122.00662.2127 – Manutenção das 

atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente 
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 
BENEDITA COSTA LEMOS 

Locadora 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
____________. ____________. 

RG.  RG. 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 020/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E JOSÉ 
SEVERINO 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. JOSÉ 
SEVERINO DE BARROS, brasileiro,  divorciado, 
portador da carteira de Identidade 6232223 – 
SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob Nº 186.256.302-
00, residente e domiciliado na Rua Capitão Martins 
Linhares, nº 2030,  bairro Milagre, CEP: 68.745-
510, 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 Rua Senador  Antônio Lemos, nº 1003, 
bairro Centro,  CEP: 68.740-000, nesta Cidade de 
Castanhal – Pará, anexo ao imóvel que sedia a 
Secretaria Municipal  de  Municipal de Transporte e 
Trânsito – SEMUTRAN, para ser utilizado como 
pátio onde serão recolhidos os veículos 
apreendidos no Município, pela referida Secretaria. 

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$3.122,00 (três mil cento e vinte e dois reais), 
pelo período referido na cláusula anterior, 
perfazendo um valor total de R$31.220,00(trinta e 
um mil duzentos e vinte 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 
JOSÉ SEVERINO DE BARROS 

Locador 
1ª Testemunha 2ª Testemunha 
____________. ____________. 

RG.  RG. 
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PORTARIA Nº452/17, DE 16/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do 

Artigo 162 da Lei Municipal Nº003/99, de 04 

de fevereiro de 1999, incluído pela Lei 

Municipal Nº018/2005, de 14 de julho de 

2005 e os autos do Processo Nº9434/16, de 

23/11/2016; 

E, CONSIDERANDO que, o servidor abaixo 

relacionado percebeu gratificação sobre seus 

vencimentos pelo exercício de regime de 

dedicação exclusiva pelo período de 05 anos 

ininterruptos, conforme Portaria Nº1.256/11, 

de 18 de outubro de 2011 e,  Portaria nº 2.399-

U/15, de 18 de setembro de 2015.  

R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 

Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 

80%(Oitenta Por Cento), recebido no cargo 

efetivo, pelo período previsto em lei, sobre o 

vencimento base do servidor MANOEL 

RAIMUNDO DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR, 
função Braçal, lotação Secretaria Municipal 

de Transporte e Trânsito. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município, revogando a Portaria Nº1.256/11, 

de 18 de outubro de 2011 e,  Portaria nº 2.399-

U/15, de 18 de setembro de 2015.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

PALACIO MAXIMINO PORPINO DA 

SILVA, aos 16 dia do mês de fevereiro de 

2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº705/17, DE 13/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE.  

Considerando, o Laudo de Exame Médico, 
constante do Processo nº2808/2017, de 09 de 
março de 2017; 

Art. 1º - Readaptar, o servidor SILVIO GOMES DO 

NASCIMENTO MARIGLIANI, função Zelador,  pelo 
período de 150 dias, com início no dia 09 de março 
de 2017, término em 05 de agosto de 2017, com 
retorno dia 06 de agosto de 2017, lotação 
Secretaria Municipal de Administração (à 
disposição da Coordenadoria de Patrimônio), em 
virtude de estar impossibilitado de exercer suas 
atividades, conforme resultado de perícia médica. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 2766/2017, de 09/03/17. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 09 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Palácio Maximino Porpino da Silva,  aos 13 
dias do mês de março  de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº708/17, DE 13/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal 

de Finanças a pagar 03(três) diária(s) a(o) 

Sr(ª)  servidor ODAIR JOSÉ DO CARMO SILVA, 

função Motorista, lotação Gabinete do 

Prefeito , referente viagem  a cidade de 

Paragominas-Pa, no(s) dia(s)  14,15 e 16 de 

março do corrente ano, para conduzir 

servidores para participar da 23ª edição do 

Comitê Gestor-COGES  Programa Municípios 

Verdes. 

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

o valor das diárias, sendo 02(duas) com 

pernoite, totalizando o valor de  R$156,15 

(Cento e Cinquenta e Seis Reais e Quinze 

Centavos), na rubrica orçamentária 0101 – 

Gabinete do Prefeito 04.122.0002.2.001 – 

Manutenção das Atividades do Gabinete do 

Prefeito 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, 

13/03/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº712/17, DE 14/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES LEGAIS.  

Considerando o recebimento do Ofício 

nº276/2017/GP/SEMED/PMC, de 10.03.2017, 

constante do Processo nº2965/2017, de 14 de 

março de 2017; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a servidora 

ELISÂNGELA DO ROSÁRIO BARROS, ocupante 

do cargo comissionado de Secretária 

Escolar(E.M.E.F. Madre Maria Viganó, com 

35% (trinta e cinco por cento) de gratificação 

de Tempo Integral,  lotação Secretaria 

Municipal de Educação. 

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, 14 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº714/17, DE 14/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DA 

ATRIBUIÇÃO QUE LHE 

CONFERE O ARTIGO 114 DA 

LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 

DE FEVEREIRO DE 1999, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença Especial 

(Prêmio) de 03 (Três) meses ao servidor 

ANTONIO ADAMÉX COUTINHO DE OLIVEIRA, 

função Eletricista, conforme requerimento do 

interessado, constante do Processo 

n°2292/2017, de 02/03/17,  com vencimentos 

integrais, no período de 01 de abril de 2017 a 

29 de junho de 2017 e, com retorno dia 30 de 

junho de 2017, lotação Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo. 

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

partir de 01 de abril, revogadas as disposições 

em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 14 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº715/17, DE 14/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL,  NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Saúde para a Secretaria Municipal de Educação, o 
servidor SIMONE GOMES DA SILVA, função 
Merendeira/Zona Urbana, sem prejuízo de sua 
função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 09 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

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

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº716/17, DE 14/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 124 
INCISO II DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO E ARTIGO 161 INCISO I DA 
LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999.  

Considerando o recebimento do Ofício 
nº276/2017/GP/SEMED/PMC, de 10.03.2017, 
constante do Processo nº2965/2017, de 14 de 
março de 2017; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar, o servidor RAIMUNDO 

GLAUBER RIBEIRO DA SILVA, função Agente 
Administrativo, para exercer o cargo comissionado 
de Secretário Escolar, (EMEF Madre Maria 
Viganó), com 35% (Trinta e Cinco por cento) de 
gratificação de Tempo Integral, lotação na 
Secretaria Municipal de Educação. 

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, 14 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº717/17, DE 14/03/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES LEGAIS.  

Considerando o recebimento do 

Ofício 
nº263/2017/GP/SEMED/PMC, de 
08.02.2017, constante do Processo 
nº2966/2017, de 14 de MARÇO de 
2017; 

Resolve: 
Art. 1º - Excluir da Portaria nº 

1.423/16, de 23 de maio de 2016, o 
nome do servidor HEDER SILVIO ROCHA 

DUARTE,  o qual foi designado para 
exercer o cargo comissionado de Vice 
Diretor (E.M.F São João Bosco) com 
35% (Trinta e Cinco) por cento de 

gratificação, lotação Secretaria 
Municipal de Educação, retornando a 
sua função anterior de Professor com 
Licenciatura Plena em Matemática-
Zona Urbana. 

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, 14 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº718/17, DE 14/03/2017 
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 
nº263/2017/GP/SEMED/PMC, de 
08.02.2017, constante do Processo 
nº2966/2017, de 14 de MARÇO de 
2017; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, o servidor JAIME 

DA SILVA TEIXEIRA, função Professor de 
Educação Básica I, para exercer o 
cargo comissionado de Vice-Diretor  
(EMEF São João Bosco), com 35% 

(Trinta e Cinco por cento) de 
gratificação de Vice Direção Escolar, 

lotação na Secretaria Municipal de 
Educação. 

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, 14 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 

PORTARIA Nº719/17, DE 14/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 

SUAS  ATRIBUIÇÕES LEGAIS.  
Considerando o recebimento do 

Ofício 
nº271/2017/GP/SEMED/PMC, de 
08.02.2017, constante do Processo 
nº2967/2017, de 08 de fevereiro de 
2017; 
Resolve: 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 
016/16, de 11 de janeiro de 2016, 
que nomeou o servidor ARGEMIRO 

NOGUEIRA DA SILVA, para exercer o 
cargo comissionado de Diretor da 
Creche Francisco Bahia de Aguiar, 
com 50% (cinquenta) por cento de 
gratificação, lotação Secretaria 
Municipal de Educação, retornando a 
sua função anterior de Professor 

Pedagogia-Zona Urbana. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, a partir de 01 de abril de 2017, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 14 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº720/17, DE 14/03/2017 
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 
nº271/2017/GP/SEMED/PMC, de 
08.02.2017, constante do Processo 
nº2967/2017, de 08 de fevereiro de 
2017; 
Resolve: 

Art. 1º - Designar, a servidora 

ZÉLIA DO SOCORRO ALVES LOUREIRO, 
função Professora de Educação 
Básica I, para exercer o cargo 
comissionado de Diretora  (Creche 
Francisco Bahia de Aguiar), com 50% 
(Cinquenta por Cento) de gratificação 
de Direção Escolar, lotação na 

Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, a partir de 01 de abril de 2017, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

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

Silva,   14 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 
 

PORTARIA Nº721/17, DE 14/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Considerando, o recebimento do Ofício 
nº028/2017, de 13 de março de 2017, da 
Subprefeitura do Jaderlândia; 

Art. 1º - Distratar a pedido, o Contrato 
Temporário do servidor Francisco Jeovan 
Rosário Santana, função Braçal, lotação 
Subprefeitura do Jaderlândia/Gabinete do Prefeito . 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 10 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14/03/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº722/17, DE 14/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 161 
INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, 
DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por Cento) 
de Gratificação de Tempo Integral, aos servidores 
abaixo relacionados, lotação Secretaria Municipal 
de Educação. 

Nome Função 

Márcia Barbosa 
Neves de Lima 

Professora de Língua 
Portuguesa 

Danilo Vieira de 
Sousa Silva 

Agente Administrativo/Zona 
Urbana 

Jhamerson W. 
Simião Sousa 

Agente Administrativo/Zona 
Urbana 

Vagner Guimarães 
Martins 

Agente Administrativo/Zona 
Urbana 

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, 14 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº723/17, DE 14/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 161 
INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, 
DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por Cento) 
de Gratificação de Tempo Integral, a servidora 
CLEONICE RUFFEIL DA SILVA, função Braçal, lotação 
Secretaria Municipal de Educação. 

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, 14 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 



Castanhal-PA, 16 de março de 2017.              Diário Oficial                   Ano XXIII                         Edição nº 443 

8 

 
 
PORTARIA Nº724/17, DE 14/03/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE OS ARTIGOS  
124 INCISO II DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
E ARTIGO 161 INCISO I 
DA LEI MUNICIPAL Nº 
003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a Senhora 
DAMARES DA SILVA ARAÚJO FERNANDES, 

para exercer o cargo comissionado de 
Secretária Escolar, na E.M.E.F José 
Monteiro Maia, lotação na Secretaria 
Municipal de Educação, com 35% 

(Trinta e Cinco Por Cento) de 
Gratificação de Tempo Integral. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 23 de 
fevereiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 14/03/17. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº725/17,DE 14/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE CONFERE, O 

ARTIGO 69 DA LEI 
MUNICIPAL Nº 003/99, DE  
04 DE FEVEREIRO DE 
1999, RESOLVE:  

Art. 1º -Readaptar 
provisoriamente, a servidora MARIA DO 

SOCORRO DAS NEVES SILVA, na 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social,  sem prejuízo de sua função de 
Cuidadora, pelo período de 150(cento 
e cinquenta) dias, com início em 08 
de março de 2017 e, término em  03 
de setembro de 2017, com retorno dia 
04 de setembro, lotação Secretaria 
Municipal de Assistência Social,  em 
virtude de estar impossibilitada de 
exercer as suas atividades atuais, 

conforme resultado de perícia médica. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 08 de 
março de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 14 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 
 

PORTARIA Nº726/17, DE 15/03/2017 
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)  10 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, 15 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº727/17, DE 15/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 
663/17, de 08 de março de 2017, que 
removeu o  servidor  ROBSON DA 

CONCEIÇÃO NUNES, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social para 

a Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo. 

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

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

Silva, 15/03/17. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 
 

PORTARIA Nº728/17, DE 15/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 

SUAS  ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, para 
a Secretaria Municipal de Educação, 
o servidor ROBSON DA CONCEIÇÃO 

NUNES, 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, 15/03/17. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº730/17, DE 15/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 117 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido de 
acordo com o Processo nº2991/2017, 
de 14/03/2017, a servidora Grazielli 
Soares Santiago, função Assistente 
Social, lotação Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

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, 15 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº731/17, DE 15/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL,  NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria 
Municipal de Saúde para a Secretaria 
Municipal de Educação, o servidor 

EDUARDO AUGUSTO CARLOS 
CONCEIÇÃO, função Auxiliar 
Administrativo/Zona Urbana, sem 
prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 09 de 
março de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 15 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº 732/17, DE 15/03/2017. 

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

Art. 1º - Distratar, o contrato 
temporário da servidora Maria 
Edilene Santos do Carmo, função 
Cuidador, lotação Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor com efeito retroativo a 13 de 
março de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 15/03/17. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº734/17, DE 16/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Art. 1º - Excluir da Portaria nº293/17, de 30 de 
janeiro de 2017, o nome do servidor MÁRCIO LUIS 

REIS MATOS, ocupante do cargo comissionado de 
Chefe de Ginásio-Olinto Cruz ) Agrovila Castelo 
Branco), com 50% (Cinquenta por cento) de 
gratificação de Tempo Integral, lotação Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. 

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, 16 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº735/17, DE 16/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o senhores abaixo 
relacionados,  para exercerem o cargo 
comissionado de Chefe de Ginásio, com 
50%(Cinquenta Por Cento), de Gratificação de 
Tempo Integral, lotação Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. 

 NOMES CARGOS 

01 
EMMANUEL RICARDO 

SILVA E SILVA 

Chefe de Ginásio – Olinto 
Cruz- Agrovila Castelo 
Branco 

02 
MÁRCIO JOSÉ 

ALMEIDA PENSADOR 

Chefe de Ginásio – 
Felipe Matheus Lima de 
Almeida 

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,  16 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº736/17, DE 16/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor ARTHUR ELIAS 

CORREA DE SOUZA, função Agente Administrativo, 
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 
Transporte e Trânsito. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 15 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 16 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº737/17, DE 16/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor ADRIANO SALES DOS SANTOS SILVA, 
Secretário de Educação, referente viagem  a 
cidade de Belém-Pa, no(s) dia(s)  15 e 16 de 
março do corrente ano, para participar do Encontro 
de Integração SEDUC e Secretarias Municipais de 
Educação, no Auditório da Escola Tecnológica 
Anísio Teixeira. 

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 0606 – 
Secretaria Municipal de Educação 
12.122.0017.2.015 – Manutenção das Atividades e 
Operacionalizançao das Atividades da Sec. de 
Educação 3.3.90.14.00 – Diárias Civil 
12.361.0015.2.017 – Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental 3.3.90.14.00 – Diárias Civil, 
12.365.0013.2.022 – Desenvolvimento do Ensino 
Infantil, 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, 16 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº738/17, DE 16/03/2017 
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 ADRIANO SALES DOS SANTOS SILVA, 
Secretário de Educação, referente viagem  a 
cidade de Belém-Pa, no(s) dia(s)  no dia 22 de 
março do corrente ano, para participar do Fórum 
Estadual Permanente de Apoio à Formação 

Docente do Pará-FORPROF-PA, no auditório do 
Hotel Sagres. 

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 0606 – 
Secretaria Municipal de Educação 
12.122.0017.2.015 – Manutenção das Atividades e 
Operacionalizançao das Atividades da Sec. de 
Educação 3.3.90.14.00 – Diárias Civil 
12.361.0015.2.017 – Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental 3.3.90.14.00 – Diárias Civil, 
12.365.0013.2.022 – Desenvolvimento do Ensino 
Infantil, 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, 16 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº739/17, DE 16/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Procuradoria Geral do 
Município- Coordenadoria de Defesa do 
Consumidor-PROCON, para a Secretaria Municipal 
de Educação, o servidor AURÉLIO DA SILVA LEITE, 
função Agente Administrativo- Zona Urbana, sem 
prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir 
de 01 de abril de 2017, revogadas as disposições 
em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 16, de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº740/17,DE 16/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL,  NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Subprefeitura do 
Jaderlândia/Gabinete do Prefeito para a Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo, os servidores 
abaixo relacionados, sem prejuízo de suas 
funções. 

Nome Função 

André Luiz do Espírito Santo Moraes Braçal 

Cledinaldo Leão Corrêa Braçal 

Raimundo Alves Faro Braçal 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com data 
retroativa a 03 de março de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 16 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial SRP Nº 004/2017 
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 004/2017-PMC, 
destinado à contratação de 
empresa especializada ao 
fornecimento de gás de 
cozinha, a fim de atende as 
necessidades das diversas 
secretarias neste município de 
Castanhal/PA, resolve 
HOMOLOGAR: a Licitante: 

Os Itens 05 e 06 a empresa 
L. N. DA COSTA - EPP 

À Comissão de Licitação, 
para convocar a empresa 
vencedora 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), 16 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

EMPRESA: L. N. DA COSTA – EPP 
ENDEREÇO: Conjunto Guajara nº 1 Rua WE 
59 nº 1442- Coqueiro -Ananindeua – Pará 
CNPJ: 05.360.995/0001-15 
FONE: (91) 3263-1205 /98016-7509 
(Léo)/98019-91480 Alan 
EMAIL: mesantamarta@hotmail.om 
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VALOR GLOBAL   R$  390.000,00 
L. N. DA COSTA - EPP 

Mabio Rubens Oliveira de Almeida 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
006/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 004/2017 
Às nove horas, do dia dezesseis 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 004/2017, 

Processo de nº 2017/1/150, 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 

004/2017, devidamente homologado pelo 

Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 

COELHO DA MOTA FILHO, tendo por 

Objeto o fornecimento de gás de cozinha, 

destinado a atender as necessidades das 

diversas secretarias deste Município 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 gás de cozinha, 

destinado a atender as necessidades das 

diversas Secretarias deste Município 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 004/2017. 

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 004/2017.  

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 

mailto:mesantamarta@hotmail.om
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OBJETO: O fornecimento dos produtos 

e/ou serviços, dar-se-á durante a vigência 

desta Ata, no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas da data de recebimento da 

autorização de fornecimento e/ou nota de 

empenho; o produto devera ser entregue 

no local a ser informado no ato da 

solicitação de fornecimento, 

compreendendo as áreas da zona rural e 

urbana deste  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, bem como a juntada 

de prova da situação regular perante a 

Receita Federal, através da Certidão 

Negativa de Débitos Federais, Receita 

Estadual, perante a Certidão Negativa de 

Debito Estadual, Receita Municipal, 

perante a Certidão Negativa de Débitos 

Municipais, bem como FGTS E CNDT. 

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 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 
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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 

L. N. DA COSTA – EPP 
Representante Legal: Mabio Rubens Oliveira 

de Almeida 
CNPJ: 05.360.995/0001-15 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 028/2017 

A Comissão Permanente de 

Licitação-CPL da Prefeitura 

Municipal de Castanhal, nomeada 

pela Portaria n.º 019/17 de 

04/01/2017, com arrimo no que 
dispõe o Art. 24, Inciso IV da Lei 

Federal n.º 8.666/93 de 

21/06/93 – “nos casos de 

emergência ou de calamidade 

pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, 

serviços, bens necessários ao 

atendimento de situação 
emergencial ou calamitosa e para 

as parcelas de obras e serviços 

que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 180 cento e 

oitenta dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação 

dos respectivos contratos;”, assim 

como, o Decreto n° 034/17 de 

09/01/2017, que dispõe sobre o 
estado de emergência financeiro e 

administrativo do Município de 

Castanhal/Pará, autorizando em 

seu Art. 4° a contratação de 

serviços e materiais necessários à 

execução dos atos de gestão 
administrativo essenciais, bem 

como serviços de saúde, 

educação, saneamento e 

infraestrutura, sem a necessidade 

de certame licitatório; e em face 
da necessidade de manutenção e 

prevenção da rede semafórica do 

Município, a Secretaria de 

Trânsito – SEMUTRAM solicitou 

demanda para a contratação de 

serviços de reparos e manutenção 
de semáforos, visando a 

manutenção e qualidade deste 

serviço que possui fundamental 

importância para a manutenção 

da ordem e fluidez do transito na 
Cidade de castanhal, e 

principalmente a segurança dos 

cidadãos pedestres e motoristas. 

A rede semafórica da cidade 

possui 53 semáforos, e estão 

localizadas em vias com fluxo 
intenso de veículos e pedestres. O 

uso contínuo dos equipamentos 

(placas oxidadas, fontes 

queimadas, lâmpadas comuns de 

grupo focal, dentre outros) tem 
causado panes nos equipamentos, 

verifica-se ainda, que inúmeros 

danos causados vêm aumentando 

em razão das chuvas que 

acrescem nos meses de dezembro 

a maio em nosso Estado, o que 
consequentemente, ocasionam 

umidade e a pane nos semáforos, 

sem contar, com as frequentes 

quedas de energia elétrica que 

ocasionam a queima de 
componentes elétricos 

importantes. No caso em apreço, 

além dos fatores acima expostos 

justifica-se a contratação por 

dispensa, tendo em vista não 

haver processo licitatório em vigor 
para atender as necessidades 

atuais da Secretaria de Trânsito. 

No presente momento a realização 

de um processo licitatório capaz 

de atender os serviços solicitados 
pela Secretaria implicaria na 

demora ao atendimento da 

população, a CPL manifesta-se 

pela possibilidade de contratação 

da Empresa HANA PRISCILA 

REBOUÇAS DE ABREU 
03041348217, portadora do CNPJ 

sob o n° 24.678.212/0001-90, por 

dispensa de licitação, obedecidos 

os critérios legais. 

Esta Comissão Permanente de 
Licitação, pelo exposto acima, 

encaminha os presentes autos à 

Procuradoria Jurídica deste 

Município, para que se manifeste 

sobre a presente dispensa, tudo 

em conformidade com as 
disposições legais. 

Castanhal/Pará, 15 de março de 2017. 

Danielle Fonseca Silva 

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

Secretário da C.P.L. 
Eli Martinho de Souza Santos 

Membro da C.P.L. 


