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ATOS DO PODER 

 
EXTRATO DO TERMO DE 

RATIFICAÇÃO 
Processo Administrativo n.º 006/006/DA/CMC/2017 
Dispensa de Licitação n.º 002/2017-CMC 
Objeto: Aquisição de uniformes, sob medida, para 
uso dos Servidores da Câmara Municipal de 
Castanhal. 
Empresa: P. H. AZEVEDO DA SILVA EIRELI - ME, 
CNPJ/MF n.º 23.902.602/0001-30 
Valor Total: R$7.744,00 (sete mil setecentos e 
quarenta e quatro reais) 
Fundamentação Legal: inciso II, do artigo 24, da 
Lei n.º 8.666/93. 
Castanhal (PA), 24 de março de 2017. 
LUCIANA CASTANHEIRA SALES 
Presidente da Câmara Municipal de Castanhal 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO n.º 006/006/DA/CMC/2017 
DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 002/2017-CMC 
CONTRATO N.º 005/2017-CMC 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Castanhal 
CONTRATADA: P. H. AZEVEDO DA SILVA 
EIRELI - ME. 
OBJETO: Aquisição de uniformes, sob medida, 
para uso dos Servidores da Câmara Municipal de 
Castanhal. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias. 
VALOR TOTAL: R$7.744,00 (sete mil setecentos e 
quarenta e quatro 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 (3.3.90.30.23 – Uniformes, Tecidos e 
aviamentos). 
ASSINATURA: 24 de março de 2017. 
ASSINAM: Luciana Castanheira Sales, pelo 
CONTRATANTE / Pedro Henrique Azevedo da 
Silva, pela CONTRATADA. 

EXTRATO DO TERMO DE 
RATIFICAÇÃO 

Processo Administrativo n.º 007/007/DA/CMC/2017 
Dispensa de Licitação n.º 003/2017-CMC 
Objeto: Serviço de publicação de aviso de licitação 
e afins, de interesse da Câmara Municipal de 
Castanhal, no Diário Oficial do Estado do Pará e 
em jornal de grande circulação no Estado do Pará. 
Empresa: COSTA & PAES LTDA – ME, CNPJ n.º 
08.602.474/0001-15 
Valor Total: R$7.925,00 (sete mil novecentos e 
vinte e cinco reais) 
Fundamentação Legal: inciso II, do artigo 24, da 
Lei n.º 8.666/93. 
Castanhal (PA), 23 de março de 2017. 
LUCIANA CASTANHEIRA SALES 
Presidente da Câmara Municipal de Castanhal 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO n.º 007/007/DA/CMC/2017 
DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 003/2017-CMC 
CONTRATO N.º 006/2017-CMC 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Castanhal 

CONTRATADA: COSTA & PAES LTDA – ME. 
OBJETO: a prestação de serviço de publicação de 
aviso de licitação e afins, de interesse da Câmara 
Municipal de Castanhal, no Diário Oficial do Estado 
do Pará e em jornal de grande circulação no 
Estado do Pará. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 
VIGÊNCIA: 24 de março de 2017 a 15 de 
dezembro de 2017. 
VALOR TOTAL: R$7.925,00 (sete mil novecentos 
e vinte e cinco 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 Pessoa Jurídica. 
ASSINATURA: 24 de março de 2017. 
ASSINAM: Luciana Castanheira Sales, pelo 
CONTRATANTE / Luiz Augusto da Costa Paes, 
pela CONTRATADA. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 015/2017 

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 015/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada ao fornecimento de 
cimento de 50 kg, a fim de atende as necessidades 
da secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
deste município de Castanhal/PA, resolve 
HOMOLOGAR: a Licitante: 

Os Itens 01 e 02 a empresa P. MONTEIRO 
VELOSO EIRELI 

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), 27 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
EMPRESA:P.MONTEIRO VELOSO EIRELI–ME 
ENDEREÇO: Av: Barão do Rio Branco  Lt 27, QD 
08, Salles Jardins s/n 
CNPJ: 21.247.868/0001-60 
FONE: 992019119/981551958 
EMAIL:disparempreendimentos@hotmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVO 

ITEM 
DESCRIÇÃ
O  

UNID 
MARC

A 

QUANT
. 
ESTIM
ADA 

VALO
R 

ESTM
ADO 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 
CIMENTO 
50KG SACO POTY 8.250 

R$        
30,00 

R$                             
247.500,00 

2 
CIMENTO 
50KG.ITEM SACO POTY 2.750 

R$        
30,00 

R$                               
82.500,00 

EXCLUSIV
O PARA 
ME/EPP/M
EI 

 

VALOR GLOBAL   R$ 330.000,00  

P. MONTEIRO VELOSO EIRELI - ME 
Polyana Monteiro Veloso 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
014/2076, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 015/2017 
Às nove horas do dia vinte sete 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 
015/2017, Processo de nº 2017/1/103, 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 015/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por objeto o 
fornecimento de cimento de 50 kg, destinado a 
atender as necessidades da secretaria de 
Municipal de Obras e Urbanismo 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 cimento de 50 
kg, destinado a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 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 015/2017. 

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 015/2017.  
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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 órgão 
solicitante, 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, bem como 
a juntada de prova da situação regular perante a 
Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Debitos 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 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 
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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 

P. MONTEIRO VELOSO EIRELI - ME 
Representante Legal: Polyana Monteiro Veloso 

CNPJ: 21.47.868/0001-60 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
009/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 011/2017 
Às nove horas, do dia vinte 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 
011/2017, Processo de nº 2017/1/560 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 011/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto o 
fornecimento de móveis e eletrodomésticos, 
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 móveis e 
eletrodomésticos, 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 011/2017. 

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 011/2017.  

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 PMC, 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, bem como 
a juntada de prova da situação regular perante a 
Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Debitos 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. 
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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 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 

AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME 

Representante Legal: Marcio Cleiton Sousa 
Myazake 

CNPJ: 11.218.665/0001-92 
J. L. R.  ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Representante Legal: José Luiz Rodrigues de 

Araújo 
CNPJ: 83.913.665/0001-13 

UNIVERSAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS 

Representante legal: Robson Teixeira Cabral 
CNPJ: 21.041.143/0001-11 

P G LIMA COM – ME 
Representante Legal: Edvan Monteiro da Silva 

CNPJ: 23.493.764/0001-61 
J. F. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME 

Representante Legal: João Freitas Monteiro 
CNPJ: 14.866.439/0001-06 

W. TEDESCO & CIA LTDA – EPP 
Representante Legal: Wilker Tedesco Velozo 

CNPJ: 20.121.311/0001-16 
BRITO E FEITOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA – EPP 
Representante Legal: Thiago da Silva Bezerra 

CNPJ: 11.463.373./0001-15 
COMERCIAL L Q SALDANHA EIRELI – EPP 

Representante Legal: Leidiane Quintino Saldanha 
CNPJ: 24.049.957/0001-90 

R. S. DOS SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS 
EIRELI – ME 

Representante Legal: Raimundo Sousa dos Santos 
CNPJ: 23.303.250/0001-04 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 011/2017 

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 011/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada no fornecimento de 
móveis e eletrodomésticos, destinado a atender as 
necessidades das diversas secretarias deste 
Município de Castanhal/PA, por um período de 12 
(doze) meses, resolve: HOMOLOGAR as 
Licitantes:  

Os itens 02, 10, 15 e 18 a empresa J. L. R. 
ARAÚJO COM. E SERVIÇOS  

O item 25 a empresa UNIVERSAL MÓVEIS 
LTDA - ME 

Os itens 03, 06, 09, 16, 20, 21 e 35 a empresa 
AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME 

Os itens 13, 17, 26, 30, 34, 36 e 37 a empresa 
P G LIMA COM - ME 

Os itens 07, 08 e 14 a empresa W. TEDESCO 
& CIA LTDA - ME 

Os itens 19 e 27 a empresa BRITO E 
FEITOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP 

Os itens 01, 04, 05, 11, 38, 39, 40 e 41 
empresa J. F. MONTEIRO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS – ME 

Os itens 12, 28, 31 e 33 a empresa 
COMERCIAL L Q SALDANHA EIRELI - EPP  

Os itens 22, 23, 24, 29 e 32 a empresa R. S. 
DOS SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - 
ME 

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

Castanhal(PA), 20 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

EMPRESA:  AMAZOMIX COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA LTDA – ME 
ENDEREÇO: Rua Paes de Carvalho nº 295 - 
Centro - Castanhal – Pará 
CNPJ: 11.218.665/0001-92 
FONES: 3711-3032/98259-5224 
EMAIL: comercial@amazomix.net.br 

PLHANILHA DE QUNTITATIVOS 

IT
E
M 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNI
D. 

MA
RCA 

QTDE. 
TOTAL 
ESTIM
ADA 

VALOR 
TOTAL (EM 

R$) 

V. 
UNI
T. 

V. 
TOTAL 

 

3 

TELEVISOR 
LED 42”, 
televisor, 
tamanho tela 
42 polegadas, 
voltagem 
110/220, 
características 
adicionais full 
hd, tipo tela 
led, 
decodificador 
para TV digital 
integrado, 
entrada video 
componente, 
entrada 
VGA/RBG 
(PC), minimo 
2 HDMI 
versao 1.3, 
entrada USB 
2.0, desejável 
entrada vídeo 
composto, 

UNID. 
PHI
LCO 

30 
R$     

1.75
0,00 

52.500,0
0 
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garantia do 
fornecedor de 
no mínimo 12 
meses. ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

6 

GELADEIRA 
TIPO 
DOMÉSTICA: 
Com as 
seguintes 
especificaçõe
s mínimas: 01 
portas, trava 
na porta do 
congelador,cl
asse A em 
consumo de 
energia, 
capacidade 
mínima total 
de 
armazenamen
to: 261 litros, 
capacidade 
de 
armazenamen
to do 
refrigerador: 
236 litors, 
capacidade 
de 
armazenamen
to do 
congelador: 
25 litros, 
classifcação 
de consumo: 
Selo Procel, 
cor branco, 
botão degelo 
seco, 
consumo 
(kwh): 24,3, 
tensão 
voltagem: 
110v. 
Garantia: 12 
meses. ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

UNID. 
ELE
TRO
LUX 

15 
1.25
0,00 

18.750,0
0 

9 

TANQUINHO 
PARA LAVAR 
ROUPAS, 
semi 
automático, 
material 
plástico, 
capacidade 
de roupa seca 
10kg, com 
programa de 
lavagem para 
roupas leves, 
normais, 
pesadas e 
super 
pesadas, filtro 
papa-fiapos, 
motor com 
protetor 
térmico, 
silencioso, 
baixo 
consumo de 
energia, cor 

UNID. 
MUL
LER 

7 
390,
00 

2.730,00 

branco, 
potência 
mínima de 
398 w, 
voltagem 
110V, Selo 
Procel (A). 
Dimensões 
aproximadas 
48x93x53,8 
cm (LxAxP). 
Peso 
aproximado 
de 12,00kg. 
Garantia de 
12 meses. 
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

1
6 

BATEDEIRA 
DE BOLO - 
com no 
mínimo 3 
reguladores 
de velocidade, 
base com 
sistema 
giratorio, 
potência 
300W, tigela 
com 
capacidade 
minima de 3,5 
litros, 
acompanhada 
de  2 
batedores 
ejetáveis de 
Metal, 
voltagem 110 
Volts. 
Garantia 
Mínima: 1 ano 
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

UNID. 
BRI
TAN
IA 

37 
97,0

0 
3.589,00 

2
0 

ARMÁRIO - 
Em aço com 2 
portas 
chaveadas, 
com 4 
prateleiras, 
com 
tratamento 
anti-
ferruginoso e 
pintura 
esmalte 
sintético na 
cor cinza, 
dimensões 
aproximadas 
0,90m a 
1,00m  de 
largura; 0,45m 
a 0,50m de 
profundidade, 
e 1,90m a 
2,00m de 
altura. 
Garantia de 
01 ano do 
fornecedor. 
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

UNID. 

ELIT
E 
AÇ
O 

98 
370,
00 

36.260,0
0 

2
1 

ARQUIVO 
PARA 
PASTAS 
SUSPENSAS 
-  Com 4 
gavetas 
deslizantes 
para pasta 
suspensa; 
fechadura 
cilindrica com 
2 chaves; 
tratamento 
anti-
ferruginoso e 
pintura epóxi 
a pó na cor 
cinza; 
medidas 
mínimas: 
largura 0,70m 
a 0,75m, 
profundidade 
de 0,45m a 
0,50m e altura 
de 1,00m a 
1,35m. 
Garantia 
mínima de 12 
meses. ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

UNID. 

ELIT
E 
AÇ
O 

30 
347,
00 

10.410,0
0 

3
5 

SUPORTE 
PARA CPU - 
em material 
poliestileno,  
para gabinete 
ATX, com 
regulagem de 
largura e 
rodinhas, 
medidas 
aproximadas 
de 34x22x10, 
permite ajuste 
para 
diferentes 
tamanhos, 
espaço 
interno 
ajustável de 
15,5 à 22,5 
cm 
aproximados. 
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

UNID. 

MA
STI
CM
OL 

90 
27,0

0 
2.430,00 

 

VALOR GLOBAL  R$    126.669,00  

AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME 

Marcio Cleiton Sousa Myazake 
 

EMPRESA: BRITO E FEITOSA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP 
ENDEREÇO: Conjunto Geraldo Palmeiras nº 13 
Quadra 41 - Ananindeua - Belém – Pará 
CNPJ: 11.463.373/0001-15 
FONES: 98104-0314/98835-5651 
EMAIL: bfcomercioepp@gmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
 

IT
E
M 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNI
D. 

MA
RCA 

QTD
E. 

TOT
AL 

EST
IMA

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

mailto:bfcomercioepp@gmail.com
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DA 
 

19 

ARMÁRIO 
ESTANTE, em 
material MDF, com 2 
portas, 1 prateleira 
fixa e 2 móveis, 
dimensões 
aproximadas de 
161x91x42 cm. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

UNI
VER
SAL 

12 
              
395,00  

4.740,00 

27 

ESTANTE - Em aço 
reforçada para 
biblioteca de parede 
chapa 24 na cor 
cinza, com 5 
prateleiras; estrutura 
com tratamento anti-
ferruginoso e de 
resíduos, pintura 
epoxi  a pó, tamanho 
aproximado 1,98m 
(altura) x 1,03m 
(largura) x 0,32m 
(profundidade). 
Garantia mínima de 
12 meses. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

SÓ 
AÇ
O 

140 
              
135,00  

18.900,0
0 

 

VALOR GLOBAL  R$ 23.640,00  

BRITO E FEITOSA COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA - EPP 

Thiago da Silva Bezzera 

EMPRESA: J. F. MONTEIRO COM. E 
SERVIÇOS – ME 
ENDEREÇO: Alameda Caiçara nª 47 Novo Estrela 
- Castanha- Pará 
CNPJ: 14.866.439/0001-06 
FONES: 98717-6125 
EMAIL: 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

IT
E
M 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNI
D. 

MA
RCA 

QTD
E. 

TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 

1 

APARELHO 
TELEFÔNICO SEM 
FIO - com 
Identificador de 
Chamada, Detecção 
automática de 
sistema (DTMF/FSK); 
Display LCD 
luminoso; Modo: Tom 
e Pulso; TECLAS: 
mute, pause, redial e 
flash; Viva-voz; 
Alimentação: bateria 
recarregável; 
Compatível com 
centrais públicas e 
PABX; Autonomia 
mínima de 5 horas 
em conversação; 
Campainha: mínimo 
de 4 tipos de 
campainha , mais 
desligada e com 3 
opções de volume; 
Chave de bloqueio; 
Voltagem: bivolt; 
Chamadas 
identificadas: mínimo 
de 10 últimas 

UNI
D. 

INT
ELB
RAS 

65 
R$        

100,00 
6.500,00 

chamadas; Agenda: 
mínimo de 20 nomes 
e números; 
Rediscagem: 5 
últimos números; 
bloqueio de teclado e 
de chamadas; 
atendimento em 
qualquer tecla; 
Transferência de 
chamada; Garantia 
do fornecedor: 12 
meses ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

4 

CAIXA DE SOM 
AMPLIFICADA 
MULTIUSO - 
completa com as 
seguintes 
especificações: 
Entradas: 02 P10 
microfone (2 LOW, 1 
HIGH);01 auxiliar 
RCA (tape, cd, 
etc.);01 entrada USB 
pen 
drive;Equalização - 
graves, médios e 
agudos;Controle 
Master - volume 
geral;Line Out - saída 
de linha - AC 
(força);Sistema Eletro 
Acústico;01 alto 
falante de 15";01 
médio de 5”;01 super 
tweeter;Potência 
Máxima - 200W 
RMS;Alimentação - 
110/220V.Garantia 
Mínima: 1 ano ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

LEN
DEX 

25 
R$        

780,00 
19.500,0

0 

5 

MICROFONE 
COMPLETO SEM 
FIO, tipo microfone 
sem fio, com 
frequência de 
trabalho em VHF de 
230 a 280 Mhz, com 
receptor Super-
heterodino, resposta 
de frequência 40 a 
15000 khz, 
sensibilidade de 
80db, alimentação 
externa 
110/220/9a12vdc, 
fonte ajustável 
manualmente, 
microfone longo 
alcance, potencia de 
saída 13 dbm, 
emissão de espúrios 
60db, acompanha 
fonte, bateria. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

VOK
AL 

40 
R$        

345,00 
13.800,0

0 

11 

DEPURADOR DE 
AR, para fogão de 6 
bocas, funciona 
como exaustor, 
capacidade de 
sucção 280 m3/h, cor 
branco, voltagem 
110/220V, 3 
velocidades, dupla 
filtragem, iluminação 
embutida, alta 
capacidade de 

UNI
D. 

SÓ 
AÇ
O 

32 252,00 8.064,00 

sucção, filtro 
metálico, máscara 
captadora de ar, 
controle por botões, 
grade exaustora de 
ar fácil de limpar, 
design moderno. 
Dimensões 
aproximdas 
14cmx80cmx50cm 
(AXLXP), peso 
aproximado 7,40kg. 
Garantia de 12 
meses. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

38 

BEBEDOURO 
INDUSTRIAL 3 
TORNEIRAS - 
Bebedouro Industrial 
Em Inox 100 Litros 
De Coluna Com 2 
Torneiras De Água 
Gelada. Coluna. 
Aparador (Bica) De 
Água Em Chapa De 
Aço Inox Com Dreno 
Para Saída 
Revestimento 
Externo Em Aço Inox 
Serpentina Interna 
Para Resfriamento 
Da Água No 
Reservatório Em Aço 
Inox 304, Própria 
Para Contato Com A 
Água. Tomada Com 
3 Pinos, Conforme 
Norma 
Abnt/Nbr/603351. 
Certificado Pelo 
Inmetro. 

UNI
D. 

SÓ 
AÇ
O 

30 
1.720,

00 
51.600,0

0 

39 

BEBEDOURO 
INDUSTRIAL 3 
TORNEIRAS - 
Bebedouro Industrial 
Em Inox 100 Litros 
De Coluna Com 2 
Torneiras De Água 
Gelada. Coluna. 
Aparador (Bica) De 
Água Em Chapa De 
Aço Inox Com Dreno 
Para Saída 
Revestimento 
Externo Em Aço Inox 
Serpentina Interna 
Para Resfriamento 
Da Água No 
Reservatório Em Aço 
Inox 304, Própria 
Para Contato Com A 
Água. Tomada Com 
3 Pinos, Conforme 
Norma 
Abnt/Nbr/603351. 
Certificado Pelo 
Inmetro. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

SÓ 
AÇ
O 

10 
1.720,

00 
17.200,0

0 

40 

BEBEDOURO 
INDUSTRIAL 4 
TORNEIRAS - 
Bebedouro Industrial 
Em Inox 200 Litros 
De Coluna Com 2 
Torneiras De Água 
Gelada. Coluna. 
Aparador (Bica) De 
Água Em Chapa De 
Aço Inox Com Dreno 

UNI
D. 

SÓ 
AÇ
O 

30 
1.900,

00 
57.000,0

0 
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Para Saída 
Revestimento 
Externo Em Aço Inox 
Serpentina Interna 
Para Resfriamento 
Da Água No 
Reservatório Em Aço 
Inox 304, Própria 
Para Contato Com A 
Água. Tomada Com 
3 Pinos, Conforme 
Norma 
Abnt/Nbr/603351. 
Certificado Pelo 
Inmetro. 

41 

BEBEDOURO 
INDUSTRIAL 4 
TORNEIRAS - 
Bebedouro Industrial 
Em Inox 200 Litros 
De Coluna Com 2 
Torneiras De Água 
Gelada. Coluna. 
Aparador (Bica) De 
Água Em Chapa De 
Aço Inox Com Dreno 
Para Saída 
Revestimento 
Externo Em Aço Inox 
Serpentina Interna 
Para Resfriamento 
Da Água No 
Reservatório Em Aço 
Inox 304, Própria 
Para Contato Com A 
Água. Tomada Com 
3 Pinos, Conforme 
Norma 
Abnt/Nbr/603351. 
Certificado Pelo 
Inmetro. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

SÓ 
AÇ
O 

10 
1.900,

00 
19.000,0

0 

 

VALOR GLOBAL  R$ 192.664,00  

J. F. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME 
João Freitas Monteiro 

EMPRESA: J. L. R. ARAÚJO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ENDEREÇO: Trav: José Pio nº 545 A - Umarizal - 
Belém- Pará 
CNPJ: 83.913.665/0001-13 
FONES: 3204-2614/98115-4797 
EMAIL: jlraraujo@jlraraujo.com.br 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

IT
E
M 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNI
D. 

MA
RCA 

QTD
E. 

TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 

2 

Aparelho de Telefone 
fixo com fio, com as 

especificações: 
Modos dediscagem 
tom e pulso; Modo: 
Tom ePulso; Espera 
musical; Mínimo de 3 
tipos de volumes e 3 

memórias de 
discagem rápida; 

TECLAS: 
mute,pause, redial e 

flash; Compatívelcom 
centrais públicas e 
PABX; Alimentação 

mínimo de 2 baterias 
AA; Posições de 

UNI
D. 

MUL
IITO

C 
65 

R$           
44,90 

2.918,50 

mesa e parede. 
Garantia do 

fornecedor: 12 
meses. ITEM 

EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

10 

VENTILADOR DE 
PAREDE, com as 

seguintes 
especificações 
mínimas: com 

suporte para fixação 
em parede; Grade de 
proteção removível; 
Quantidade de pás 

na hélice do 
ventilador: 3 paletas 
em plástico injetado; 
Hélice: variando de 

50 a 60 cm de 
diâmetro, com chave 

de inclinação 
regulável; Ajuste de 

inclinação; 
Regulagem de altura; 
Potência: mínimo de 

150 watts; Bivolt; 
Selo 

Imetro;Silencioso; 
Cor: Preto.Garantia 
Mínima: 6 meses. 
ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

VEN
TIS
OL 

35 128,50 4.497,50 

15 

LIQUIFICADOR 
INDUSTRIAL com 

corpo e copo em aço 
inoxidável, sendo que 
o copo possua alça 
laterais, hélices em 

aço inox, bivolt, 
mínimo de 3450 rpm, 

capacidade 4 
litros.Garantia 

Mínima: 6 meses. 
ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

FAK 35 485,00 
16.975,0

0 

18 

LIQUIDIFICADOR 
DOMÉSTICO; com 
filtro que separa o 
suco de frutas das 

sementes e do 
bagaço. 04 

velocidades no 
mínimo, Copo cristal, 

Função pulsar. 
Lâminas em aço 

inox. Voltagem 110 
volts, base em 
polipropileno, 

capacidade mínima 
do copo 2 litros. Base 

antiderrapante e 
porta fio. Cor: 

Prata/Preto. garantia 
Mínima: 1ano ITEM 
EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

BRI
TAN
IA 

38 89,90 3.416,20 

 

VALOR GLOBAL  R$ 27.807,20  

J. L. R. ARAÚJO OMÉRCIO E SERVIÇOS 
José Luiz Rodrigues de Araújo 

EMPRESA: COMERCIAL LQ 
SALDANHA EIRELI – EPP 
ENDEREÇO: Rua Jiboa Branca nº 4547 - 
Ananindeua - Belém – Pará 
CNPJ: 24.049.957/0001-90 
FONE: 98033-3066 
EMAIL:saldanhaleidi@hotmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

IT
E
M 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNI
D. 

MA
RCA 

QTD
E. 

TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 

12 

FERRO ELÉTRICO, 
ferro para passar 
roupa, tipo elétrico 
vapor e spray, 
potência mínima 
1200 W, tensão 
alimentação 110 V, 
características 
adicionais tanque 
transparente e 
controle linear 
temperatura, base 
antiaderente. 
Garantia do 
fornecedor de 12 
meses. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

MU
NDI
AL 

25 46,00 1.150,00 

28 

MESA PARA 
ATENDIMENTO, 
estação trabalho, tipo 
multifuncional, 
componentes 1 mesa 
atendimento, 
comprimento 120, 
largura 75, altura 74, 
características 
adicionais passagem 
fiação/calhas chapa 
aço fiação lógica/elé, 
largura perfil 2,50, 
espessura perfil 2,50, 
revestimento 
laminado 
melamínico, 
aplicação 
composiçao 
ambiente trabalho, 
estrutura melamínico 
marfim baixa 
pressão, acabamento 
estrutura pintado em 
epóxi. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

JR 
MO
LDU
RAS 

15 165,00 2.475,00 

31 

MESA PARA 
TELEVISÃO E DVD, 
mesa suporte com 
rodinhas para 
televisão e DVD, em 
material madeira ou 
MDF, material 
resistente. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

JR 
MO
LDU
RAS 

5 159,00 795,00 

33 

MESA PARA 
REUNIÃO -
retangular, medindo 
2,00 m x 
Profundidade 0,90m 
x Altura 0,74m, nas 
cores predominante 
azul ou cinza, pés 
preto.Garantia do 
forneçedor minima de 
1 ano. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

JR 
MO
LDU
RAS 

55 300,00 
16.500,0

0 

 

VALOR GLOBAL  R$ 20.920,00  

COMERCIAL LQ SALDANHA EIRELI - EPP 
Leidiane Quintino Saldanha 
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EMPRESA: UNIVERSAL MÓVEIS LTDA 
– ME 
ENDEREÇO: Rua da Cerâmica nº 23, Nova 
Olinda, Castanhal – Pará 
CNPJ: 21.041.143/0001-11 
FONE: 3256-0475/98268-9854/99637-7775 
EMAIL: universalmoveis7@gmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

IT
E
M 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNI
D. 

MA
RCA 

QTD
E. 

TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 

25 

CADEIRA FIXA 
SEM BRAÇOS - 
Tipo secretária; 
assento em 
compensado 
multilaminado de 
12mm, plano, 
encosto injetado 
em polipropileno 
com curvatura 
lateral e vertical; 
espuma expandida 
com densidade 
mínima de 23 
kg/m3 e espessura 
mínima de 40mm 
no assento e no e 
no encosto; 
revestimento em 
tecido de 
polipropileno na 
cor preta,  bordas 
com acabamento 
em PVC para 
proteção contra 
impactos; estrutura 
em tubo industrial 
redondo de 1 
polegada para o 
pé;  pés providos 
de ponteiras 
plásticas; 
dimensões 
aproximadas: 
altura 80cm a 
83cm, largura 
41cm a 42cm, 
profundidade 50cm 
a 51cm. Garantia 
mínima: 12 meses. 
ITEM EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

UNI
VE
RS
AL 
MO
VEI
S 

350 
                 
70,00  

24.500,
00 

 

VALOR GLOBAL   R$ 24.500,00  

UNIVERSAL Móveis Ltda - ME 
Robson Teixeira Cabral 

EMPRESA: W. TEDESCO & CIA LTDA – 
EPP 
ENDEREÇO: Rua Vinte Oito de Setembro Nº 635, 
Sala 01 e 03 , Reduto - Belém – Pará 
CNPJ: 20.121.311/0001-16 
FONE: 98266-6666/3222-0129 
EMAIL: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br 

PLANILHA DE QUANTITAVIVOS 
 

IT DESCRIÇÃO DO UNI MA QTD VALOR TOTAL 

E
M 

PRODUTO D. RCA E. 
TOT
AL 

EST
IMA
DA 

(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 

7 

FREEZER 
HORIZONTAL, 
capacidade mínima 
de 400 litros, com 2 
portas contendo 
puxador resistente 
com sistema de trava 
de segurança 
(chave), termostato 
ajustável, dupla ação 
(refrigerador e 
congelador), gabinete 
interno em aço 
galvanizado dispondo 
maior resistência à 
oxidação/ corrosão 
(ferrugem), 
dimensões 
aproximadas 94 x 
133 x 69 cm, 
bivoltagem 
110V/220V ou 
voltagem de 
110V.Consumo de 
energia classificação 
A (Selo Procel). 
Garantia do 
fornecedor de 12 
meses. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

CO
NSU

L 
8 

2.030,
00 

16.240,0
0 

8 

FREEZER 
HORIZONTAL, 
capacidade mínima 
de 400 litros, com 2 
portas contendo 
puxador resistente 
com sistema de trava 
de segurança 
(chave), termostato 
ajustável, dupla ação 
(refrigerador e 
congelador), gabinete 
interno em aço 
galvanizado dispondo 
maior resistência à 
oxidação/ corrosão 
(ferrugem), 
dimensões 
aproximadas 94 x 
133 x 69 cm, 
bivoltagem 
110V/220V ou 
voltagem de 
110V.Consumo de 
energia classificação 
A (Selo Procel). 
Garantia do 
fornecedor de 12 
meses.  

UNI
D. 

CO
NSU

L 
26 

2.030,
00 

52.780,0
0 

14 

FOGÃO 
INDUSTRIAL - a gás, 
baixa pressão, com 
forno altapressão, 
com portas em aço 
inox, isoladas com lã 
de vidro, 04 bocas , 
sendo 02 bocas 
duplas e 02 bocas 
simples,grades e 
queimadores de 
mesa em ferro 
fundido, medida da 
grelha de 30x30cm, 
injetor de gás 

UNI
D. 

TRO
N 

37 995,00 
36.815,0

0 

horizontal, bandeja 
coletora em chapa 
inóx pintada, 
estrutura em aço 
carbono, perfil "U" 
10cm , espessura 
1,5mm, com pintura 
eletrostática epoxi-
pó, medidas 
aproximadas (LxAxP) 
118cm x 78cm 
x85cm. Certificação 
do inmetro e garantia 
de 01 ano.Garantia 
Mínima: 6 meses. 
ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI 

 

VALOR TOTAL  R$ 105.835,00  

W. TEDESCO &  CIA LTDA - EPP 
Wilker Tedesco Velozo 

 

EMPRESA: P G LIMA COM – ME 
ENDEREÇO: Tav: Doutor Lauro Sodre nº 1050, 
Sala 1, Pirapora - Castanhal – Pará 
FONE: 98489-0083 
CNPJ: 23.493.764/0001-61 
EMAIL: soulmed@globo.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

IT
EM 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNI
D. 

MA
RCA 

QTD
E. 

TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 

13 

CAFETEIRA 
ELÉTRICA, cor 
preta, em material 
plástico resistente, 
voltagem 110 V, 
potência mínima 
800 W, 
características 
adicionais 
termostato, lâmpada 
piloto, colher 
dosadora, 
reservatório, 
capacidade para 2 
litros (aprox.). 
Consumo de 
energia classe A . 
Garantia do 
fornecedor de 12 
meses. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

BRI
TAN
IA 

25 63,62 1.590,50 

17 

FORNO 
MICROONDAS, 
capacidade mínima 
de 30 litros. 
Alimentação: 
110/220 (bivolt). 
Painel digital. Visor 
em LCD. Relógio 
digital. Timer 
sonoro. Tecla + 30 
segundos ou + 1 
minuto. Função 
descongelar. Com 
prato giratório. Itens 
inclusos (no 
mínimo): 01 Forno 
microondas. 01 
manual. Cor: 
Branca. Garantia do 
Fabricante: 12 
meses (no mínimo). 

UNI
D. 

CO
NSU

L 
33 420,00 

13.860,0
0 

mailto:tedescorefrigeracao@yahoo.com.br
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ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI 

26 

DESCANSO DE 
PÉS, material 
estrutura aço, tipo 
ajustável, ajuste 
altura 60 a 180, 
largura 30, 
comprimento 450, 
características 
adicionais base 
antiderrapante. 
ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

MUL
TIVI
SÃO 

50 59,00 2.950,00 

30 

MESA PLÁSTICA 
COM 4 CADEIRAS, 
material plástico 
resistente, formato 
quadrado, cor 
branca, 
comprimento 70, 
largura 70, altura 
72, 4 cadeiras em 
material plástico 
resistente na cor 
branca. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

TOP 
PLA
ST 

40 194,00 7.760,00 

34 

MESA PARA 
REUNIÃO -  
Redonda com 
tampo em MDF  
sustentado por uma 
estrutura vertical em 
aço, pedestal  em 
aço com no mínino 
4 pontos (pés) de 
apoio,espessura 
minima tampo: 
15mm, diâmetro 
aproximado: 120 
cm, altura 
aproximada 74 cm, 
nas cores 
predominante azul 
ou cinza.Garantia 
mínima: 12 meses. 
ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

SÓ 
AÇ
O 

65 185,00 
12.025,0

0 

36 

BEBEDOURO 
INDUSTRIAL 2 
TORNEIRAS - 
Bebedouro 
Industrial Em Inox 
50 Litros De Coluna 
Com 2 Torneiras De 
Água Gelada. 
Coluna. Aparador 
(Bica) De Água Em 
Chapa De Aço Inox 
Com Dreno Para 
Saída Revestimento 
Externo Em Aço 
Inox Serpentina 
Interna Para 
Resfriamento Da 
Água No 
Reservatório Em 
Aço Inox 304, 
Própria Para 
Contato Com A 
Água. Tomada Com 
3 Pinos, Conforme 
Norma 
Abnt/Nbr/603351. 
Certificado Pelo 
Inmetro. 

UNI
D. 

SÓ 
AÇ
O 

30 
1.584,

00 
47.520,0

0 

37 

BEBEDOURO 
INDUSTRIAL 2 
TORNEIRAS - 
Bebedouro 

UNI
D. 

SÓ 
AÇ
O 

10 
1.584,

00 
15.840,0

0 

Industrial Em Inox 
50 Litros De Coluna 
Com 2 Torneiras De 
Água Gelada. 
Coluna. Aparador 
(Bica) De Água Em 
Chapa De Aço Inox 
Com Dreno Para 
Saída Revestimento 
Externo Em Aço 
Inox Serpentina 
Interna Para 
Resfriamento Da 
Água No 
Reservatório Em 
Aço Inox 304, 
Própria Para 
Contato Com A 
Água. Tomada Com 
3 Pinos, Conforme 
Norma 
Abnt/Nbr/603351. 
Certificado Pelo 
Inmetro. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

 

VALOR GLOBAL   R$ 101.545,50  

P G LIMA COM - ME 
Polyana Gripp Lima 

EMPRESA: R. S. DOS SANTOS 
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – ME 
ENDEREÇO: Rua Jose Marcelino de Oliveira nº 
1100, Centro, Ananindeua, Pará 
CNPJ: 23.303.50/0001-04 
FONE: 98196-2681/98879-2106 
EMAIL:luzcomerciodemoveis@gmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

IT
EM 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNI
D. 

MA
RCA 

QTD
E. 

TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 

22 

CADEIRA 
GIRATÓRIA - 
Assento e encosto 
em compensado 
multilaminado de no 
mínimo 15 mm 
moldado, com bordas 
arredondadas, 
assento com 
curvatura na parte 
frontal; espuma 
poliuretano injetada 
anatomicamente com 
densidade controlada 
de no mínimo 55 
kg/m3, espessura 
mínima de 55 mm no 
assento e no 
encosto. 
revestimento em 
tecido de 
polipropileno na cor 
preta; bordas com 
acabamento em perfil 
PVC.  Braços - 
estrutura em 
polipropileno e apoio 
do braço em 
poliuretano injetado 
de alta resistência 
com estrutura em 
aço. Base - base 
giratória com 05 
hastes de aço 

UNI
D. 

RS 
MÓ
VEI
S 

214 115,00 
24.610,0

0 

revestidas com capa 
de polipropileno 
injetado, 05 rodízios; 
regulagem da altura 
do assento por meio 
de alavanca; 
dimensões 
aproximadas: altura 
85cm a 89cm, largura 
60cm a 62cm, 
profundidade 66cm a 
70cm. Garantia 
mínima: 12 meses. 

23 

CADEIRA 
GIRATÓRIA - 
Assento e encosto 
em compensado 
multilaminado de no 
mínimo 15 mm 
moldado, com bordas 
arredondadas, 
assento com 
curvatura na parte 
frontal; espuma 
poliuretano injetada 
anatomicamente com 
densidade controlada 
de no mínimo 55 
kg/m3, espessura 
mínima de 55 mm no 
assento e no 
encosto. 
revestimento em 
tecido de 
polipropileno na cor 
preta; bordas com 
acabamento em perfil 
PVC.  Braços - 
estrutura em 
polipropileno e apoio 
do braço em 
poliuretano injetado 
de alta resistência 
com estrutura em 
aço. Base - base 
giratória com 05 
hastes de aço 
revestidas com capa 
de polipropileno 
injetado, 05 rodízios; 
regulagem da altura 
do assento por meio 
de alavanca; 
dimensões 
aproximadas: altura 
85cm a 89cm, largura 
60cm a 62cm, 
profundidade 66cm a 
70cm. Garantia 
mínima: 12 meses. 
ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

RS 
MÓ
VEI
S 

71 115,00 8.165,00 

24 

LONGARINA 03 
LUGARES - Estrutura 
em aço tubular 
curvado com 
diâmetro mínimo de 
20 mm, e espessura 
mínima de 1,5mm; 
conjunto deve 
possuir 03 cadeiras 
unidas umas as 
outras; a estrutura 
interna do assento 
em polipropileno 
injetado, com 
almofadas em 
espuma de 
poliuretano injetada 
anatomicamente com 
densidade controlada 

UNI
D. 

RS 
MÓ
VEI
S 

80 200,00 
16.000,0

0 
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de 58 e 54 kg/m3 
para assento e 
encosto 
respectivamente; 
estrutura com pintura 
epoxi a póa na cor 
cinza. O assento e 
encosto devem 
receber revestimento 
em vinil na cor preta; 
dimensões: 
Superfície superior 
do assento ao piso: 
42 a 53cm. Topo do 
encosto ao piso: 75 a 
80cm Largura de 
assento: mínimo de 
45cm. Profundidade 
do assento: 41 a 
50mm. Garantia de 
12 meses. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

29 

MESA PARA 
RECEPÇÃO- Tipo 
secretária: com 2 
gavetas e fechadura 
múltipla; fabricada 
em fórmica; estrutura 
de aço com 
tratamento anti-
ferruginoso e pintura 
epóxi a pó; bordas e 
quinas arredondadas; 
dimensões: 1,20m a 
1,30m de largura; 
0,60m a 0,74m de 
profundidade e de 
0,73m a 0,76m de 
altura. Garantia 
mínima: 12 meses. 
ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

RS 
MÓ
VEI
S 

115 199,00 
22.885,0

0 

32 

MESA 
RETANGULAR 
PEQUENA COM 3 
GAVETAS, mesa 
escritório, material 
estrutura tubo 
metálico, material 
tampo aglomerado, 
revestimento tampo 
laminado fenólico 
melamínico, cor 
tampo marfim com 
bordas em pvc preta, 
padrão acabamento 
estrutura pintura 
eletrostática, 
quantidade gavetas 
3, largura 1,20, 
profundidade 0.60, 
altura 0,75, cor 
estrutura preta, tipo 
gavetas com chave, 
características 
adicionais base e 
estrutura retangular 
de 5 x 3 cm. ITEM 
EXCLUSIVO PARA 
ME/EPP/MEI 

UNI
D. 

RS 
MÓ
VEI
S 

30 184,00 5.520,00 

 

VALOR GLOBAL  R$ 77.180,00  

R S DOS SANTOS COMERCIO DE MÓVEIS 
EIRELI - ME 

Raimundo Sousa dos Santos 
 

 

CONTRATO DE CESSÃO DE 
COMODATO DE IMÓVEL POR PRAZO 

DETERMINADO 
COMODANTE: ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA SANTA LUZIA, Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
02.932.946/0001-11, com sede na Travessa José 
de Alencar, km 06, Rodovia Castanhal-São 
Francisco, nº s/n, neste Município, neste ato 
representada pelo Senhor FRACISCO DA SILVA 
FREITAS, brasileiro, portado da Carteira de 
Identidade RG nº 2649187 – PC/PA e inscrito no 
CPF sob o nº 471.488.962-15, residente e 
domiciliado na Travessa José de Alencar, km 06, 
Rodovia Castanhal-São Francisco, s/n, neste 
Município; 

COMODATÁRIO: MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL – Prefeitura Municipal de Castanhal, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Av. Barão do Rio Branco, 2232, inscrita no 
CGC/MF nº 05.121.991/0001-84, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº 057.959.822.53, e Carteira de 
Identidade/SEGUP-PA nº 3217611, residente e 
domiciliado na Br 316 KM 60 S/N, Titalãndia, 
Castanhal/PA; 

As partes acima identificadas têm, entre si, 
justo e acertado o presente Contrato, que se 
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente.       

DO OBJETO DO CONTRATO 
Cláusula 1ª. O presente CONTRATO tem 

como OBJETO, o comodato da área da 
propriedade da COMODANTE – ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA SANTA LUZIA, situado na 
Travessa José de Alencar, km 06, Rodovia 
Castanhal-São Francisco, nº s/n, neste Município; 
livre de ônus ou quaisquer dívidas, inscrito no      . 

DO USO DO IMÓVEL 
Cláusula 2ª. O imóvel entregue na data da 

assinatura deste contrato, pela COMODANTE ao 
COMODATÁRIO deverá ser utilizado para o fim 
específico de execução, pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do Programa 
Municipal de Educação Infantil. Nas instalações 
cedidas, a partir da assinatura do presente, 
funcionará “Uma sala de multisseriada de 4º a 5º 
ano”. 

Cláusula 3ª. Fica o COMODATÁRIO 
autorizado a promover adequação nas instalações 
físicas que se fizerem necessárias no imóvel. 

DAS DESPESAS 
Cláusula 5ª. O pagamento das despesas 

decorrentes do uso do imóvel objeto do presente 
contrato, como adequação estrutural do prédio, 
fatura/conta de água, energia elétrica, limpeza e 
conservação, tributos etc, ficarão a cargo do 
COMODATÁRIO, que deverá quitar tais valores 
em dia de pagamento, sob pena de rescisão de 
pleno direito do presente contrato. 

DO PRAZO 
Cláusula 6ª. O presente contrato vigorará a 

contar da assinatura do presente instrumento até 
12/01/2018, ressaltando que o COMODATÁRIO 
não restará o direito de cobrar da COMODANTE 
as despesas oriundas do uso e gozo da coisa, 
dada em empréstimo.  

Parágrafo único – A critério da COMODANTE, 
o presente contrato de comodato poderá ser 

prorrogado, através de termo aditivo, pelo prazo 
que for estabelecido. 

DOS ENCARGOS 
Cláusula 7ª. Compete ao COMODATÁRIO: 
Fixar e dar ciência a COMODANTE dos 

procedimentos técnicos e operacionais que regem 
a execução do Programa Municipal de Ensino 
Fundamental; 

Viabilizar recursos financeiros para 
alimentação e fornecimento de material didático, 
pedagógico, de limpeza e de expediente; 

Manter o quadro Pedagógico e de Apoio 
Administrativo; 

Coordenar todas as atividades Pedagógicas 
do Ensino Fundamental; 

Equipar o centro com equipamentos e 
materiais permanentes em regime de comodato 
para fornecer a execução da politica de Ensino 
Fundamental; 

Cláusula 8ª. Compete ao COMODANTE: 
Ceder em comodato o espaço físico adequado 

de acordo com as Normas e Orientações do 
Conselho Municipal de Educação; 

Responsabilizar-se pela manutenção e 
conservação do prédio, instalações, equipamentos 
e materiais permanentes próprios ou cedidos pelo 
COMODATÁRIO; 

DA EXTINÇÃO 
Cláusula 9ª. Constituirão causas necessárias 

da extinção desta cessão: 
Manifestação de não mais haver interesse por 

parte do COMODATÁRIO; 
O uso do imóvel em fim diverso daquele 

previsto no presente contrato; 
O término do prazo estipulado na cláusula 6º. 
DA FISCALIZAÇÃO 
Cláusula 10ª. A fiscalização da execução do 

objeto do presente contrato caberá ao 
COMODANTE e COMODATÁRIO, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Educação, que a 
desemprenharão conjuntamente. 

DA PUBLICAÇÃO 
Cláusula 11. O presente CONTRATO deverá 

ser publicado no Diário Oficial do Município e/ou 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, conforme o artigo 24 da Lei Orgânica 
do Município. 

DO FORO 
Cláusula 12. Para dirimir quaisquer 

controvérsias oriundas do presente CONTRATO, 
as partes elegem o foro da Comarca de 
Castanhal/PA; 

Cláusula 13. Os casos omissos neste 
instrumento serão resolvidos mediante acordo 
entre as partes. 

Por estarem assim justos e contratados, 
firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, 
para que surtam os reais Direitos Jurídicos. 
Castanhal, 06 de Fevereiro de 2017. 

FRANCISCO DA SILVA FREITAS 
Associação Comunitária Santa Luzia 

Comodante 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Município de Castanhal 
Comodatário 

Testemunhas: 
Nome: ______________________ 
CPF/MF nº __________________ 
Nome: ______________________ 
CPF/MF: ____________________ 
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PORTARIA Nº016/17, DE 27/03/2017 

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

Resolve: 
Art. 1º - Autorizar o Fundo Municipal de 

Assistência Social a pagar 02(duas) diárias a 
MARLUCIA SARGES DE FREITAS, função 
Auxiliar da Coordenadoria de Proteção Social 
Especial - PSE e responsável Guardiã do Centro 
de Acolhimento Municipal para Crianças e 
Adolescentes - CEAMCA, referente a viagem com 
destino ao município de Belém/PA nos dias 22 e 
23/03/2017, a serviço da SEMAS para representar 
o município no Seminário que tem como tema 
“Mais direitos, participação e poder para as 
mulheres” no Auditório da Escola de Governança 
do Pará,  no valor unitário de R$ 74,14 (setenta e 
quatro reais e quatorze centavos), totalizando R$ 
148,28 (cento e quarenta e oito reais e vinte e oito 
centavos) de acordo com a Lei Municipal nº 
003/99, de 04/02/99,  Art. 143, Item I. 

AMIRALDO LIMA TORRES 
Secretário Municipal de Assistência Social 

Decreto Nº. 032/17 de 09/01/2017 

 
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 

CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 001 
ASSUNTO: SERVIDORAS 

GRÁVIDAS, CARGO 

COMISSIONADO. 
RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 

de Janeiro de 2017, fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a instaurar Parecer de cunho 
Normativo, tendo em vista o grande volume de 
procedimentos administrativos repetitivos que são 
encaminhados àquele órgão. 

Assim, em atenção aos princípios 
administrativos previstos no bojo do art. 37 da 
CF/88 (legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), este instrumento 
viabilizará uma orientação jurídica de efeitos 
vinculantes para a aplicação a todos os casos 
idênticos que passarem a existir. 

É o relatório. 
MÉRITO: 
Inicialmente, o artigo 37, inciso IX, da 

Constituição Federal autoriza à Administração 
Pública a contratação de servidor por tempo 
determinado, com o intuito de atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público.  

Todavia, importa avaliar, em vista da 
natureza desse vínculo, que tratamento jurídico 
dar-se-ia aos direitos provenientes do exercício 
dessa atividade, e dentre eles, a possibilidade de 
reconhecimento de estabilidade em função do 
estado gravídico. 

À luz do art. 10, inciso II, “b”, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT 
da Constituição Federal – verifica-se que é vedada 
a dispensa arbitrária ou sem justa causa de 
empregada que se encontre em estado de 
gravidez, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal 
Federal firmado o entendimento, no sentido de 
reafirmar que a servidora gestante, 
independentemente do regime jurídico que lhe for 
aplicável, e ainda que contratada pela 
Administração por prazo determinado (inclusive na 
hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da 
Constituição, ou admitida, a título precário), tem 
direito à estabilidade prevista no art. 10, inciso II, 
“b”, do ADCT. Para tanto, segue o entendimento 
jurisprudencial acerca do tema; vejamos: 

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO LEGAL. 
ARTIGO 485, V, DO CPC. PROFESSORA. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ NO 
REFERIDO PERÍODO. TÉRMINO DO 
CONTRATO DE TRABALHO. PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA E DA NECESSIDADE DE 
CONCESSÃO DA LICENÇA GESTAÇÃO. 
ACÓRDÃO OBJURGADO QUE NEGOU TAIS 
BENEFÍCIOS. DIVERGÊNCIA DA MATÉRIA NO 
ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
ORIENTAÇÃO, PORÉM, DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL PELA OUTORGA DA 
CITADA ESTABILIDADE E POSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE. 
UTILIZAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. 
CARACTERIZAÇÃO DE INFRINGÊNCIA DO 
ARESTO AOS ARTIGOS 7º, XVIII, E 39, § 3º, 
AMBOS DA CARTA MAGNA, BEM COMO AO 
ARTIGO 10, II, b, DO ADCT. DIREITO DA 
AUTORA À PERCEPÇÃO DOS VALORES 
REFERENTES AO PERÍODO QUE 
PERMANECEU INDEVIDAMENTE AFASTADA. 
ACTIO PROCEDENTE. [...] A jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Federal tem entendido que as 
servidoras públicas, inclusive as contratadas a 
título precário, independentemente do regime 
jurídico de trabalho, têm direito à licença-
maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade 
provisória desde a confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto, conforme o art. 7º inc, 
XVIII, da Constituição da República e o art. 10, inc. 
II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais 
Provisórias [...] (Agravo de Instrumento n. 710203, 
rel. Min. Cármen Lúcia, j. 9-5-2008). (Grifos 
nossos). 

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE 
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO 
ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 
10, II, b) CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 
INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO 
POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 
58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO 
NASCITURO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO 
ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora 
pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade 
provisória, que se qualifica como inderrogável 
garantia social de índole constitucional, supõe a 
mera confirmação objetiva do estado fisiológico de 
gravidez, independentemente, quanto a este, de 
sua prévia comunicação ao órgão estatal 
competente ou, quando for o caso, ao empregador. 
Doutrina. Precedentes. - As gestantes, quer se 

trate de servidoras públicas, quer se cuide de 
trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico 
a elas aplicável, não importando se de caráter 
administrativo ou de natureza contratual (CLT), 
mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão 
ou exercentes de função de confiança ou, ainda, 
as contratadas por prazo determinado, inclusive na 
hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da 
Constituição, ou admitidas a título precário têm 
direito público subjetivo à estabilidade provisória, 
desde a confirmação do estado fisiológico de 
gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, 
art. 10, II, b), e, também, à licença-maternidade de 
120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º) , 
sendo-lhes preservada, em consequência, nesse 
período, a integridade do vínculo jurídico que as 
une à Administração Pública ou ao empregador, 
sem prejuízo da integral percepção do estipêndio 
funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. 
Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se 
sobrevier, no entanto, em referido período, 
dispensa arbitrária ou sem justa causa de que 
resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo 
ou da relação contratual da gestante (servidora 
pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a 
uma indenização correspondente aos valores que 
receberia até cinco (5) meses após o parto, caso 
inocorresse tal dispensa. Precedentes. (RE 
634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda 
Turma, DJe de 06/2/2011). (Grifos nossos). 

Pelo Princípio da Isonomia (também 
conhecido como princípio da igualdade), há que se 
ressaltar que o referido dispositivo (art. 10, inciso 
II, alínea “b” do ADCT) não se aplica somente às 
servidoras públicas efetivas (isto é, aquelas 
contratadas mediante aprovação em concurso 
público), mas, também, àquelas admitidas em 
regime temporário ou comissionado, uma vez que 
o seu real intuito é dar proteção social não apenas 
à maternidade (art. 7º, XVIII, CF), como ao próprio 
nascituro, sendo, assim, inoportuna qualquer 
distinção em razão da natureza do contrato de 
trabalho. 

O princípio da isonomia representa o 
símbolo da democracia, uma vez que indica um 
tratamento igualitário para os cidadãos. Em outras 
palavras, consiste no “pilar de sustentação de 
qualquer Estado Democrático de Direito”1, em que 
as chamadas liberdades materiais têm por objetivo 
a igualdade de condições sociais, finalidades a 
serem alcançadas não só por meio de leis, mas, 
também, pela aplicação de políticas ou programas 
de ação estatal dentro das normas constitucionais 
de eficácia limitada programática2.  

Assim, para que se alcance a plena 
aplicabilidade do princípio da igualdade, o Direito 
não deve “fechar os olhos” para o contexto (o todo 
considerado). A luta pela isonomia deve dar-se não 
só perante aquilo que aduz a letra fria da lei, mas, 
também – e principalmente –, perante todo o 
Direito, a justiça e os escopos sociais e políticos, 
gerando reais e efetivas oportunidades de o ser 
humano alcançar condições dignas de vida. 

Em outras palavras, não é porque a 
servidora não fora admitida como efetiva (mediante 
concurso) que a mesma não deve, em hipótese 
alguma, gozar de certos direitos. Em torno do 
término do contrato temporário (isoladamente 
considerado), existe um bem jurídico muito maior 
reclamando tutela: a vida. Por esse motivo, a 
legislação deve adaptar-se ao caso concreto, 
considerando todas as suas particularidades e 
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peculiaridades para, assim, proteger, de forma 
digna, esse bem jurídico. 

Consoante a isso, a estabilidade da gestante 
é garantida desde a confirmação da gravidez até 
05 (cinco) meses após o parto3.  

Por outra via, insta ressaltar que, para fins 
de gozo da garantia, é desnecessário o 
conhecimento da gravidez pelo empregador (no 
caso, pela Administração Pública), conforme 
Súmula 244, I, do TST4. 

CONCLUSÃO: 
Presentes os requisitos; quais sejam: estar 

grávida e ser ocupante de cargo comissionado, 
será assegurado à servidora o direito pleiteado 
pela mesma, razão pela qual há que se manifestar 
pela estabilidade. 

Ademais, ressalte-se que a função 
comissionada é de livre nomeação e exoneração, 
motivo pelo qual não se pode impor a permanência 
da servidora no cargo de confiança.  

Nesta hipótese, caso não seja mantida no 
cargo comissionado por critério da atual gestão ou 
aproveitada em outro cargo correspondente, deve-
se garantir o recebimento do valor correspondente 
aos vencimentos durante todo o período da 
estabilidade, em caso de exoneração.  

Em outras palavras, deverá a mesma 
receber indenização compensatória no valor da 
remuneração do cargo até cinco meses após o 
parto, ou seja: até o fim de sua estabilidade. 

Ante o exposto, emite-se o presente parecer 
normativo com efeito vinculante aos casos 
similares. 

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 20 de Fevereiro de 2017. 

MARCELO PEREIRA DA SILVA 
Procurador Geral do Município de Castanhal 

DESPACHO 
De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 de 

janeiro de 2017, que dispõe sobre a instauração de 
parecer normativo pela Procuradoria Geral do 
Município, torno pública a edição do Parecer 
Normativo nº 001/2017, conferindo-lhe efeito 
vinculante, com aplicação para todos os casos 
assemelhados, servindo como alicerce para a 
prática de atos administrativos futuros, conforme a 
seguinte ementa: 

Ementa: SERVIDORAS OCUPANTES DE 
CARGO COMISSIONADO. GRAVIDEZ. 
PRESENTES OS REQUISITOS, TER-SE-Á COMO 
CONSTATADO O DIREITO À ESTABILIDADE. 
SUPORTE LEGAL NOS ARTS. 7º, XVIII, CF/88; 
10, II, “B”, ADCT; SÚMULA 244, I, TST. 
ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE 
EXONERAÇÃO, DESDE QUE, COM 
INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DURANTE 
TODO O PERÍODO DE ESTABILIDADE (CINCO 
MESES APÓS O PARTO). 

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 20 de Fevereiro de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

1-D’OLIVEIRA, Maria Christina Barreiros. Breve Análise do 
Princípio da Isonomia. Artigo disponível em: 
http://institutoprocessus.com.br/2012/wp-
content/uploads/2011/12/3_edicao1.pdf - acesso em 03/01/2017. 
2-COMPARATO, Fábio Konder apud D’OLIVEIRA, Maria 
Christina Barreiros. Op.Cit. 
3-Súmula 244, III do TST: GESTANTE. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA (...) III - A empregada gestante tem direito à 
estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na 
hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. 

4-Súmula 244, I do TST: GESTANTE. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA –  O desconhecimento do estado gravídico pelo 
empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização 
decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). 

 
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 

CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 002 
ASSUNTO: SERVIDORAS 

GRÁVIDAS, CONTRATO 

TEMPORÁRIO. 
RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 de 

Janeiro de 2017, fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a instaurar Parecer de cunho 
Normativo, tendo em vista o grande volume de 
procedimentos administrativos repetitivos que são 
encaminhados àquele órgão. 

Assim, em atenção aos princípios 
administrativos previstos no bojo do art. 37 da 
CF/88 (legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), este instrumento 
viabilizará uma orientação jurídica de efeitos 
vinculantes para a aplicação a todos os casos 
idênticos que passarem a existir. 

É o relatório. 
MÉRITO: 
Inicialmente, o artigo 37, inciso IX, da 

Constituição Federal autoriza à Administração 
Pública a contratação de servidor por tempo 
determinado, com o intuito de atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público.  

Todavia, importa avaliar, em vista da natureza 
desse vínculo, que tratamento jurídico dar-se-ia 
aos direitos provenientes do exercício dessa 
atividade, e dentre eles, a possibilidade de 
reconhecimento de estabilidade em função do 
estado gravídico. 

À luz do art. 10, inciso II, “b”, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT 
da Constituição Federal – verifica-se que é vedada 
a dispensa arbitrária ou sem justa causa de 
empregada que se encontre em estado de 
gravidez, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal 
Federal firmado o entendimento, no sentido de 
reafirmar que a servidora gestante, 
independentemente do regime jurídico que lhe for 
aplicável, e ainda que contratada pela 
Administração por prazo determinado (inclusive na 
hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da 
Constituição, ou admitida, a título precário), tem 
direito à estabilidade prevista no art. 10, inciso II, 
“b”, do ADCT. Para tanto, segue o entendimento 
jurisprudencial acerca do tema; vejamos: 

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO LEGAL. 
ARTIGO 485, V, DO CPC. PROFESSORA. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ NO 
REFERIDO PERÍODO. TÉRMINO DO 
CONTRATO DE TRABALHO. PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA E DA NECESSIDADE DE 
CONCESSÃO DA LICENÇA GESTAÇÃO. 
ACÓRDÃO OBJURGADO QUE NEGOU TAIS 
BENEFÍCIOS. DIVERGÊNCIA DA MATÉRIA NO 
ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
ORIENTAÇÃO, PORÉM, DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL PELA OUTORGA DA 
CITADA ESTABILIDADE E POSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE. 

UTILIZAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. 
CARACTERIZAÇÃO DE INFRINGÊNCIA DO 
ARESTO AOS ARTIGOS 7º, XVIII, E 39, § 3º, 
AMBOS DA CARTA MAGNA, BEM COMO AO 
ARTIGO 10, II, b, DO ADCT. DIREITO DA 
AUTORA À PERCEPÇÃO DOS VALORES 
REFERENTES AO PERÍODO QUE 
PERMANECEU INDEVIDAMENTE AFASTADA. 
ACTIO PROCEDENTE. [...] A jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Federal tem entendido que as 
servidoras públicas, inclusive as contratadas a 
título precário, independentemente do regime 
jurídico de trabalho, têm direito à licença-
maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade 
provisória desde a confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto, conforme o art. 7º inc, 
XVIII, da Constituição da República e o art. 10, inc. 
II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais 
Provisórias [...] (Agravo de Instrumento n. 710203, 
rel. Min. Cármen Lúcia, j. 9-5-2008). (Grifos 
nossos). 

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE 
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO 
ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 
10, II, b) CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 
INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO 
POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 
58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO 
NASCITURO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO 
ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora 
pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade 
provisória, que se qualifica como inderrogável 
garantia social de índole constitucional, supõe a 
mera confirmação objetiva do estado fisiológico de 
gravidez, independentemente, quanto a este, de 
sua prévia comunicação ao órgão estatal 
competente ou, quando for o caso, ao empregador. 
Doutrina. Precedentes. - As gestantes, quer se 
trate de servidoras públicas, quer se cuide de 
trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico 
a elas aplicável, não importando se de caráter 
administrativo ou de natureza contratual (CLT), 
mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão 
ou exercentes de função de confiança ou, ainda, 
as contratadas por prazo determinado, inclusive na 
hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da 
Constituição, ou admitidas a título precário têm 
direito público subjetivo à estabilidade provisória, 
desde a confirmação do estado fisiológico de 
gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, 
art. 10, II, b), e, também, à licença-maternidade de 
120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º) , 
sendo-lhes preservada, em consequência, nesse 
período, a integridade do vínculo jurídico que as 
une à Administração Pública ou ao empregador, 
sem prejuízo da integral percepção do estipêndio 
funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. 
Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se 
sobrevier, no entanto, em referido período, 
dispensa arbitrária ou sem justa causa de que 
resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo 
ou da relação contratual da gestante (servidora 
pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a 
uma indenização correspondente aos valores que 
receberia até cinco (5) meses após o parto, caso 
inocorresse tal dispensa. Precedentes. (RE 
634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda 
Turma, DJe de 06/2/2011). (Grifos nossos). 

Pelo Princípio da Isonomia (também 
conhecido como princípio da igualdade), há que se 

http://institutoprocessus.com.br/2012/wp-content/uploads/2011/12/3_edicao1.pdf
http://institutoprocessus.com.br/2012/wp-content/uploads/2011/12/3_edicao1.pdf
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ressaltar que o referido dispositivo (art. 10, inciso 
II, alínea “b” do ADCT) não se aplica somente às 
servidoras públicas efetivas (isto é, aquelas 
contratadas mediante aprovação em concurso 
público), mas, também, àquelas admitidas em 
regime temporário ou comissionado, uma vez que 
o seu real intuito é dar proteção social não apenas 
à maternidade (art. 7º, XVIII, CF), como ao próprio 
nascituro, sendo, assim, inoportuna qualquer 
distinção em razão da natureza do contrato de 
trabalho. 

O princípio da isonomia representa o símbolo 
da democracia, uma vez que indica um tratamento 
igualitário para os cidadãos. Em outras palavras, 
consiste no “pilar de sustentação de qualquer 
Estado Democrático de Direito”1, em que as 
chamadas liberdades materiais têm por objetivo a 
igualdade de condições sociais, finalidades a 
serem alcançadas não só por meio de leis, mas, 
também, pela aplicação de políticas ou programas 
de ação estatal dentro das normas constitucionais 
de eficácia limitada programática2.  

Assim, para que se alcance a plena 
aplicabilidade do princípio da igualdade, o Direito 
não deve “fechar os olhos” para o contexto (o todo 
considerado). A luta pela isonomia deve dar-se não 
só perante aquilo que aduz a letra fria da lei, mas, 
também – e principalmente –, perante todo o 
Direito, a justiça e os escopos sociais e políticos, 
gerando reais e efetivas oportunidades de o ser 
humano alcançar condições dignas de vida. 

Em outras palavras, não é porque a servidora 
não fora admitida como efetiva (mediante 
concurso) que a mesma não deve, em hipótese 
alguma, gozar de certos direitos. Em torno do 
término do contrato temporário (isoladamente 
considerado), existe um bem jurídico muito maior 
reclamando tutela: a vida. Por esse motivo, a 
legislação deve adaptar-se ao caso concreto, 
considerando todas as suas particularidades e 
peculiaridades para, assim, proteger, de forma 
digna, esse bem jurídico. 

Consoante a isso, a estabilidade da gestante é 
garantida desde a confirmação da gravidez até 05 
(cinco) meses após o parto3.  

Por outra via, insta ressaltar que, para fins de 
gozo da garantia, é desnecessário o conhecimento 
da gravidez pelo empregador (no caso, pela 
Administração Pública), conforme Súmula 244, I, 
do TST4. 

CONCLUSÃO: 
Presentes os requisitos; quais sejam: estar 

grávida e ser contratada temporariamente – a título 
precário, será assegurado à servidora o direito 
pleiteado pela mesma, razão pela qual há que se 
manifestar pela estabilidade. 

Todavia, é sabido que o contrato temporário 
consiste em uma exceção constitucional (art. 37, 
IX, CF/88) à regra da aprovação em concurso 
público (art. 37, II, CF/88), sendo, portanto, de livre 
contratação e exoneração, motivo pelo qual não há 
que se impor a permanência da servidora na 
função temporária. 

Assim, em caso de exoneração por critério da 
atual gestão, existe a possibilidade de se garantir à 
servidora o recebimento do valor correspondente 
aos vencimentos durante todo o período da 
estabilidade. 

Em outras palavras, de receber indenização 
compensatória no valor da remuneração do cargo 
até cinco meses após o parto, ou seja: até o fim da 
estabilidade; vejamos: 

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO 
CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO -
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 
RESCISÃO CONTRATUAL - GRAVIDEZ 
ANTERIOR À DISPENSA - ESTABILIDADE 
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA 
À GESTANTE - DISPENSA ARBITRÁRIA -
 INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA - PAGAMENTO 
DE FGTS - DESCABIMENTO - PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO SOB O REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO - PRECEDENTE DO STF. 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO 
DOS ÔNUS. Diante da previsão constitucional de 
garantia de estabilidade temporária no serviço à 
empregada gestante, e existindo entendimento 
consolidado no Supremo Tribunal Federal no 
sentido de se conferir à trabalhadora o gozo deste 
direito, independente da natureza de seu vínculo 
laboral, arbitrária se afigura a rescisão contratual 
da servidora gestante. Demonstrado que em razão 
da gestação a servidora gozava de estabilidade, a 
teor do art. 10, II, b, do ADCT, a sua dispensa lhe 
confere o direito ao pagamento do salário mensal 
que deixou de auferir desde a sua dispensa até o 
quinto mês seguinte ao parto, independente da 
natureza de seu vínculo laboral, consoante 
entendimento pacificado no STF. (...) (TJ-MG - Ap 
Cível/Reex Necessário AC 10251140001297001 
MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/07/2015). 
(Grifos nossos). 

Ante o exposto, emite-se o presente parecer 
normativo com efeito vinculante aos casos 
similares. 

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 20 de Fevereiro de 2017. 

MARCELO PEREIRA DA SILVA 
Procurador Geral do Município de Castanhal 

DESPACHO 
De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 de 

janeiro de 2017, que dispõe sobre a instauração de 
parecer normativo pela Procuradoria Geral do 
Município, torno pública a edição do Parecer 
Normativo nº 002/2017, conferindo-lhe efeito 
vinculante, com aplicação para todos os casos 
assemelhados, servindo como alicerce para a 
prática de atos administrativos futuros, conforme a 
seguinte ementa: 

Ementa: SERVIDORAS CONTRATADAS 
TEMPORARIAMENTE. GRAVIDEZ. PRESENTES 
OS REQUISITOS, TER-SE-Á COMO 
CONSTATADO O DIREITO À ESTABILIDADE. 
SUPORTE LEGAL NOS ARTS. 7º, XVIII, CF/88; 
10, II, “B”, ADCT; SÚMULA 244, I, TST. 
ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE 
DISTRATO, DESDE QUE, COM INDENIZAÇÃO 
COMPENSATÓRIA DURANTE TODO O 
PERÍODO DE ESTABILIDADE (CINCO MESES 
APÓS O PARTO). 

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 20 de Fevereiro de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

1 D’OLIVEIRA, Maria Christina Barreiros. Breve Análise do 
Princípio da Isonomia. Artigo disponível em: 
http://institutoprocessus.com.br/2012/wp-
content/uploads/2011/12/3_edicao1.pdf - acesso em 03/01/2017. 
1 COMPARATO, Fábio Konder apud D’OLIVEIRA, Maria Christina 
Barreiros. Op.Cit. 
1 Súmula 244, III do TST: GESTANTE. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA (...) III - A empregada gestante tem direito à 
estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na 
hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. 
1 Súmula 244, I do TST: GESTANTE. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA –  O desconhecimento do estado gravídico pelo 
empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização 
decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). 

 
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 

CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº003 
ASSUNTO: AFASTAMENTO 

PRELIMINAR À 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 de 

Janeiro de 2017, fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a instaurar Parecer de cunho 
Normativo, tendo em vista o grande volume de 
procedimentos administrativos repetitivos que são 
encaminhados àquele órgão. 

Assim, em atenção aos princípios 
administrativos previstos no bojo do art. 37 da 
CF/88 (legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), este instrumento 
viabilizará uma orientação jurídica de efeitos 
vinculantes para a aplicação a todos os casos 
idênticos que passarem a existir. 

É o relatório. 
MÉRITO: 
Sobre o assunto em análise, a Lei 

Complementar nº 007/2014, acrescentou o 
parágrafo único ao artigo 345, da Lei Municipal nº 
003/1999 – Estatuto do Servidor Público do 
Município de Castanhal, vejamos:  

Art. 345 – É assegurada a concessão de 
aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos 
segurados, bem como aos seus dependentes, nas 
condições previstas pela legislação em vigor à 
época em que foram atendidas as prescrições nela 
estabelecidas ou nas condições previstas na 
legislação vigente, até 15 de Dezembro de 1998, 
aqueles que até aquela data, tenham cumpridos os 
requisitos para obtê-las.  

Parágrafo único - Nos casos de aposentadoria 
voluntária, ao servidor que a requerer fica 
assegurado o direito de não comparecer ao 
trabalho a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia 
subsequente ao do protocolo do requerimento da 
aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua 
remuneração, caso não seja antes cientificado do 
indeferimento. (grifos nossos)  

Desse modo, poderá ser observado o direito 
de afastamento no pedido de aposentadoria junto 
ao Instituto de Previdência do Município de 
Castanhal, todavia, é exigido apenas o decurso do 
prazo de 91 (noventa e um) dias a contar da data 
acostada no Cartão de Protocolo do IPMC.  

CONCLUSÃO: 
Presente o requisito; qual seja: o decurso do 

prazo de 91 (noventa e um dia), será assegurado o 
direito ao servidor, de acordo com o disposto no 
parágrafo único, do Art. 345, da Lei nº 003/99.  

Ante o exposto, emite-se o presente Parecer 
Normativo com orientação vinculante para os 
casos similares.  

Cumpra-se.                                                  
Castanhal – Pará, 02 de Março de 2017. 

MARCELO PEREIRA DA SILVA 
Procurador Geral do Município de Castanhal 

DESPACHO  

http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/209982088/ap-civel-reex-necessario-ac-10251140001297001-mg
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/209982088/ap-civel-reex-necessario-ac-10251140001297001-mg
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/209982088/ap-civel-reex-necessario-ac-10251140001297001-mg
http://institutoprocessus.com.br/2012/wp-content/uploads/2011/12/3_edicao1.pdf
http://institutoprocessus.com.br/2012/wp-content/uploads/2011/12/3_edicao1.pdf
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  De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 
de Janeiro de 2017, que dispõe sobre a 
instauração de parecer normativo pela 
Procuradoria Geral do Município, torno pública a 
edição do Parecer Normativo nº 003/2017, 
conferindo-lhe efeito vinculante, com aplicação 
para todos os casos assemelhados, servindo como 
alicerce para a prática de atos administrativos 
futuros, conforme a seguinte ementa:  

Ementa: SERVIDORES EFETIVOS. 
AFASTAMENTO PRELIMINAR À 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PRESENTE O 
REQUISITO, TER-SE-Á COMO CONSTATADO O 
DIREITO AO AFASTAMENTO. SUPORTE LEGAL 
NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 345, LEI 
MUNICIPAL 003/99. 

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 02 de Março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

 
ROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 

CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 004 
ASSUNTO: GRATIFICAÇÃO 

DE TITULARIDADE. 
RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 de 

Janeiro de 2017, fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a instaurar Parecer de cunho 
Normativo, tendo em vista o grande volume de 
procedimentos administrativos repetitivos que são 
encaminhados àquele órgão. 

Assim, em atenção aos princípios 
administrativos previstos no bojo do art. 37 da 
CF/88 (legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), este instrumento 
viabilizará uma orientação jurídica de efeitos 
vinculantes para a aplicação a todos os casos 
idênticos que passarem a existir. 

É o relatório. 
MÉRITO: 
A Lei nº 003/99 (Estatuto dos Funcionários 

Públicos do Município de Castanhal) regulamenta, 
em seu artigo 271-A, introduzido pela Lei Municipal 
027/09, de 14 de outubro de 2009, a questão da 
Gratificação de Titularidade; vejamos: 

Art. 271-A. A gratificação de Incentivo a 
Qualificação de Escolaridade será concedida ao 
servidor ocupante do cargo de Professor de 
Educação Básica I – PEB I que comprove diploma 
de graduação; e a Gratificação de Titularidade ao 
servidor ocupante do cargo de Professor de 
Educação Básica II – PEB II, Professor de 
Educação Básica III – PEB III, Técnico 
Pedagógico, Diretor e Vice Diretor que comprove 
diploma e/ou certificado de pós-graduação nas 
modalidades de especialização, mestrado e 
doutorado, reconhecidos pelo Ministério da 
Educação.  

§ 1º - O percentual da Gratificação de 
Incentivo a Qualificação de Escolaridade será 50% 
(cinquenta por cento) a incidir sobre o salário base 
e a Gratificação de Titularidade será de 10% (dez 
por cento) para especialização, 15% (quinze por 
cento) mestrado e 20% (vinte por cento) para 
doutorado a incidir também sobre o vencimento 
base, sendo não cumulativos, e será considerada 
extinta a gratificação da titularidade anterior em 

caso de apresentação de novo título. (Grifos 
Nossos). 

A Lei Municipal 026/12, de 10 de maio de 
2012, que dispõe sobre a estruturação do plano de 
cargos, carreira e remuneração dos profissionais 
do magistério, prevê em seu artigo 37, o seguinte: 

Art. 37. A Gratificação de Titularidade será 
concedida aos servidores ocupantes de cargos do 
grupo dos profissionais do magistério, que 
apresentem diploma e/ou certificado de pós-
graduação nas modalidades de Especialização, 
Mestrado e Doutorado, em cursos na área da 
educação, reconhecidos pelo Ministério da 
Educação.  

§1º - O percentual da gratificação será de 10% 
(dez por cento) para especialização, 20% (vinte por 
cento) para mestrado e 30% (trinta por cento) para 
Doutorado, em cursos na área de educação, 
reconhecidos pelo Ministério da Educação.   

§2º - Para fazer jus à gratificação, o servidor 
deverá formular requerimento acompanhado de 
cópia autenticada do respectivo certificado e/ou 
diploma, sendo que o curso de Especialização, 
Mestrado e Doutorado devem ser compatíveis com 
a área de atuação do servidor. 

§3º - O direito a percepção da gratificação, 
contar-se-á da data do requerimento. (Grifos 
Nossos). 

Nesse sentido, verifica-se que a gratificação 
de titularidade é concedida ao servidor ocupante 
de cargo do grupo dos profissionais do magistério 
(quais sejam: Professor de Educação Básica II – 
PEB II e III; Técnico Pedagógico, Diretor e Vice 
Diretor), que apresente diploma e/ou certificado de 
pós-graduação nas modalidades de 
especialização, mestrado e doutorado, em cursos 
na área da educação, devidamente reconhecidos 
pelo MEC.        

Os percentuais a incidir sobre o vencimento 
base dos servidores serão de 10% para 
especialização, 20% para mestrado e 30% para 
doutorado, nos termos do Artigo 37, §1º, da Lei 
026/12. Ressalte-se que os respectivos 
percentuais concedidos não são cumulativos, ou 
seja, será considerado extinta a gratificação da 
titulação anterior em caso de apresentação de 
novo título. 

A concessão da gratificação exige 
reconhecimento do curso, ou seja, consulta ao site 
do Ministério da Educação 
(http://emec.mec.gov.br/), no intuito de se constatar 
a regularidade do curso de especialização 
realizado. 

Ademais, para solicitar a gratificação, o 
servidor deverá formular requerimento próprio, 
acompanhado com o respectivo certificado / 
diploma original ou cópia autenticada, devendo o 
curso realizado ser compatível com a área de 
atuação. 

Por fim, o direito à percepção da referida 
gratificação contar-se-á da data do requerimento. 

CONCLUSÃO: 
Caso presentes os requisitos (ser servidor 

ocupante de cargo de Professor de Educação 
Básica II – PEB II e III; Técnico Pedagógico, 
Diretor e Vice Diretor + certificado / diploma de 
pós-graduação – especialização, mestrado ou 
doutorado), conceder-se-á ao servidor o percentual 
a título de gratificação (10% especialização, 20% 
mestrado e 30% doutorado), a incidir sobre o 
vencimento base. 

Ante o exposto, emite-se o presente parecer 
normativo com efeito vinculante aos casos 
similares. 

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 02 de Março de 2017. 

MARCELO PEREIRA DA SILVA 
Procurador Geral do Município de Castanhal 

DESPACHO 
De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 de 

janeiro de 2017, que dispõe sobre a instauração de 
parecer normativo pela Procuradoria Geral do 
Município, torno pública a edição do Parecer 
Normativo nº 004/2017, conferindo-lhe efeito 
vinculante, com aplicação para todos os casos 
assemelhados, servindo como alicerce para a 
prática de atos administrativos futuros, conforme a 
seguinte ementa: 

Ementa: SERVIDORES PÚBLICOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. 
GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. Os 
Servidores Públicos ocupantes do cargo de 
professor (Professor de Educação Básica II – PEB 
II e III; Técnico Pedagógico, Diretor e Vice Diretor), 
que apresentarem diploma/certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação, na 
modalidade de especialização, mestrado ou 
doutorado (devidamente reconhecidos pelo MEC), 
na área da educação, farão jus ao percentual a 
título de gratificação (10% especialização, 20% 
mestrado e 30% doutorado), a contar da data do 
requerimento. Percentuais não são cumulativos. 
Suporte legal nos artigos 271-A, Lei nº 003/99 e 37 
da Lei nº 026/12. 

Cumpra-se. 
Castanhal - Pará, 02 de Março de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 
CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 005 
ASSUNTO: LICENÇA POR 

INTERESSE PARTICULAR  
RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de Janeiro de 2017, 
fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a instaurar 
Parecer de cunho Normativo, tendo 
em vista o grande volume de 
procedimentos administrativos 
repetitivos que são encaminhados 
àquele órgão. 

Assim, em atenção aos princípios 
administrativos previstos no bojo do 
art. 37 da CF/88 (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), este 
instrumento viabilizará uma 
orientação jurídica de efeitos 
vinculantes para a aplicação a todos 
os casos idênticos que passarem a 
existir. 

É o relatório. 

MÉRITO: 
Primeiramente, vale mencionar 

que a Licença por Interesse Particular 
é um direito que o servidor efetivo 
possui de se afastar (se licenciar) 
deste serviço público municipal. E 

http://emec.mec.gov.br/
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para que esta benesse venha a ser 
concedida é de suma importância que 
seja preenchido o requisito necessário 
que versa o art. 111 da Lei Municipal 
nº 003/1999 – Lei dos Servidores 
Públicos do Município de Castanhal, 
vejamos:  

Art. 111 – Após dois (02) anos de 
efetivo exercício no cargo, poderá o 
servidor obter licença sem 
vencimentos, para tratar de assunto 
particular, até o máximo de dois (02) 
anos, podendo desistir da mesma a 
qualquer tempo, reassumindo seu 
cargo em seguida. (grifos nossos) 

Dispõe, ainda, o parágrafo único 
da referida Lei Municipal:  

Parágrafo único – Será negada a 
licença quando o afastamento do 

servidor for inconveniente ao 
interesse do serviço público. (grifos 

nossos)  
Assim, se o servidor atender o 

requisito legal para a concessão do 
pleito, poderá se licenciar, sem 
vencimentos, ressaltando, que deverá 
ser cumprido o estágio probatório. 
Ademais, a benesse poderá ser 
negada caso o afastamento do 
servidor requerente ocasione 
prejuízos para o órgão ao qual o 
mesmo esteja vinculado.  

É importante destacar ainda, que 
o servidor terá o direito ao gozo de até 
02 (dois) anos da referida licença, 
podendo desistir a qualquer tempo. 
Ademais, somente será concedida 
uma nova licença, decorridos 02 
(dois) anos do término da licença por 
interesse particular anterior.  

CONCLUSÃO: 
Presente o requisito; qual seja: 02 

(dois) anos de efetivo exercício no 
cargo e, observados os critérios de 
conveniência e oportunidade da 
Administração Pública Municipal, 

será assegurado o direito ao servidor, 
de acordo com o disposto no Art. 111, 
da Lei nº 003/99. 

Ante o exposto, emite-se o 
presente Parecer Normativo com 
orientação vinculante para os casos 
similares.  

Cumpra-se.  
Castanhal-Pará, 02 de Março de 

2017. 

MARCELO PEREIRA DA SILVA 
Procurador Geral do Município de 

Castanhal 

DESPACHO 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de Janeiro de 2017, 
que dispõe sobre a instauração de 
parecer normativo pela Procuradoria 
Geral do Município, torno pública a 
edição do Parecer Normativo nº 
005/2017, conferindo-lhe efeito 
vinculante, com aplicação para todos 
os casos assemelhados, servindo 
como alicerce para a prática de atos 

administrativos futuros, conforme a 
seguinte ementa:  

Ementa: SERVIDORES EFETIVOS. 
LICENÇA POR INTERESSE 
PARTICULAR. PRESENTE O 
REQUISITO. OBSERVADOS OS 
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E 
OPORTUNIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, TER-SE-Á COMO 
CONSTATADO O DIREITO. SUPORTE 
LEGAL NO ART. 111, LEI MUNICIPAL 
003/99.  

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 02 de Março de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

 
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 

CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 006 
ASSUNTO: LICENÇA POR 

MOTIVO DE DOENÇAS EM 

PESSOA DA FAMÍLIA  
RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de Janeiro de 2017, 
fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a instaurar 
Parecer de cunho Normativo, tendo 
em vista o grande volume de 
procedimentos administrativos 
repetitivos que são encaminhados 
àquele órgão. 

Assim, em atenção aos princípios 
administrativos previstos no bojo do 
art. 37 da CF/88 (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), este 
instrumento viabilizará uma 
orientação jurídica de efeitos 
vinculantes para a aplicação a todos 
os casos idênticos que passarem a 
existir. 

É o relatório. 

MÉRITO: 
Para a concessão da licença por 

motivo de doenças em pessoa da 
família, faz-se necessário o 
preenchimento dos requisitos 

inscritos no Art. 107 da Lei Municipal 
n° 003/1999 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais). Assim dispõe o 
referido dispositivo legal, vejamos:  

Art. 107 – O servidor poderá obter 

licença por doença em pessoa de sua 
família (cônjuge, pai, mãe, filhos e 
irmãos), desde que prove ser 
indispensável a sua assistência 
pessoal a esta não possa ser prestada 
simultaneamente, com o exercício do 
cargo. (grifos nossos) 

... 
§2º - A licença de que trata este 

artigo será concedida com 
remuneração: 

I – integrais até sessenta (60) dias; 
(grifos nossos) 

II – de 2/3 (dois terços) quando, 
excedente de sessenta (60), não 
ultrapassar de centro e vinte (120) 
dias. 

III – de 1/3 (um terço), quando ido 
além de cento e vinte (120) dias, não 
exceder de trezentos e sessenta e 
cinco (365) dias. 

IV – quando exceder de trezentos e 
sessenta e cinco (365) dias, será sem 
vencimentos. 

O dispositivo legal acima 
determina que para a concessão da 
referida licença, é importante 
comprovar que a assistência pessoal 
do servidor requerente para com o 
familiar enfermo seja indispensável. 
Sendo assim, faz-se imprescindível 
averiguar esta orientação 

normalmente trazida no Laudo 
Médico.  

É importante salientar, que deverá 
ser observado o elencado no §2º do 
Art. 107, da Lei Municipal nº 003/99, 
que dispõe sobre a remuneração do 
servidor que usufruir da licença para 
auxiliar o familiar enfermo.  

CONCLUSÃO: 
Presente o requisito; qual seja: a 

comprovação de que os cuidados 
pessoais do servidor são 
indispensáveis ao familiar enfermo 
(cônjuge, pai, mãe, filhos e irmãos), 
será assegurado o direito ao servidor, 
de acordo com o disposto no Art. 107, 
da Lei nº 003/99. 

Ante o exposto, emite-se o 
presente Parecer Normativo com 
orientação vinculante para os casos 
similares.  

Cumpra-se.  
Castanhal-Pará, 02 de Março de 2017. 

MARCELO PEREIRA DA SILVA 
Procurador Geral do Município de 

Castanhal 

DESPACHO 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de Janeiro de 2017, 
que dispõe sobre a instauração de 
parecer normativo pela Procuradoria 
Geral do Município, torno pública a 
edição do Parecer Normativo nº 

006/2017, conferindo-lhe efeito 
vinculante, com aplicação para todos 
os casos assemelhados, servindo 
como alicerce para a prática de atos 

administrativos futuros, conforme a 
seguinte ementa:  

Ementa: SERVIDORES EFETIVOS. 
LICENÇA POR MOTIVO DE 
DOENÇAS EM PESSOA DA FAMÍLIA. 
PRESENTE O REQUISITO, TER-SE-Á 
COMO CONSTATADO O DIREITO. 
SUPORTE LEGAL NO ART. 107, LEI 
MUNICIPAL 003/99.  

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 02 de Março de 

2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
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PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 
CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 007 
ASSUNTO: LICENÇA PARA APRIMORAMENTO 

PROFISSIONAL (MESTRADO E DOUTORADO) 
RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de Janeiro de 2017, 
fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a instaurar 
Parecer de cunho Normativo, tendo 
em vista o grande volume de 
procedimentos administrativos 
repetitivos que são encaminhados 
àquele órgão. 

Assim, em atenção aos princípios 
administrativos previstos no bojo do 
art. 37 da CF/88 (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), este 
instrumento viabilizará uma 
orientação jurídica de efeitos 
vinculantes para a aplicação a todos 
os casos idênticos que passarem a 
existir. 

É o relatório. 

MÉRITO: 
A licença para aprimoramento 

profissional ou licença estudo está 
elencada no Art. 45, inciso IV e Art. 
48 da Lei Municipal nº 026/2012, 
que dispõe sobre a Estruturação do 
Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Profissionais do 
Magistério da Rede Pública Municipal 
de Ensino de Castanhal – PCCR.  

Assim dispõe os mencionados 
artigos: 

Art. 45 – Aos trabalhadores do 
grupo ocupacional dos profissionais 
do magistério da educação pública 
municipal será concedida licença 
para:  

IV- Aprimoramento Profissional; 
Art. 48 – O professor integrante do 

quadro permanente do magistério 
poderá sair de licença para 
aprimoramento profissional para 
cursar mestrado e doutorado, de 
acordo com a conveniência do 
executivo.  

§ 6º – O Poder Executivo 
estabelecerá critérios para a 
concessão de licença para 

aprimoramento, com o objetivo de 
resguardar a continuidade do ano 
letivo.  

Os dispositivos legais estabelecem 
a possibilidade de concessão desta 
licença para o professor do quadro 
efetivo do Município. Todavia, é 
precedente obrigatório a observância 
da conveniência da Administração 
para o consentimento da aludida 
licença.  

Vale esclarecer que a licença para 
aprimoramento profissional poderá 
ser concedida somente se o curso for 

compatível com a função do cargo 
exercido pelo servidor no Município.  

Por fim, observa-se que cabe a 
Administração, em observância ao 
princípio da legalidade, sujeitar-se às 
normas e aplicá-las. E no que diz 
respeito a esta licença, destaca-se que 
a autorização poderá ser no máximo 
de 5% (cinco por cento) do total dos 
profissionais do magistério, com ônus 
para a Prefeitura. 

CONCLUSÃO: 
Presentes os requisitos; quais 

sejam: Ser Professor, cursar Mestrado 
ou Doutorado, curso compatível com 
a função do cargo exercido neste 
Município, será assegurado o direito 
ao servidor, de acordo com o disposto 
no Art. 45, IV e Art. 48, da Lei 

Municipal nº 026/12, ressaltando a 
observância da conveniência da 

Administração Pública Municipal.  
Ante o exposto, emite-se o 

presente Parecer Normativo com 
orientação vinculante para os casos 
similares.  

Cumpra-se.                                       
Castanhal-Pará, 06 de Março de 2017. 

MARCELO PEREIRA DA SILVA 
Procurador Geral do Município de 

Castanhal 

DESPACHO 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de Janeiro de 2017, 
que dispõe sobre a instauração de 
parecer normativo pela Procuradoria 
Geral do Município, torno pública a 
edição do Parecer Normativo nº 
007/2017, conferindo-lhe efeito 
vinculante, com aplicação para todos 
os casos assemelhados, servindo 
como alicerce para a prática de atos 
administrativos futuros, conforme a 
seguinte ementa:  

Ementa: SERVIDORES EFETIVOS. 
LICENÇA PARA APRIMORAMENTO 
PROFISSIONAL. MESTRADO. 
DOUTORADO. PRESENTES OS 
REQUISITOS, OBSERVADOS OS 
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E 
OPORTUNIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL, TER-SE-Á COMO 
CONSTATADO O DIREITO. SUPORTE 
LEGAL NO ART. 45, IV e ART. 48, LEI 
MUNICIPAL 026/12.  

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 06 de Março de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 
CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 008 
ASSUNTO: ABONO DE 

PERMANÊNCIA. 
RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de Janeiro de 2017, 

fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a instaurar 
Parecer de cunho Normativo, tendo 
em vista o grande volume de 
procedimentos administrativos 
repetitivos que são encaminhados 
àquele órgão. 

Assim, em atenção aos princípios 
administrativos previstos no bojo do 
art. 37 da CF/88 (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), este 
instrumento viabilizará uma 
orientação jurídica de efeitos 
vinculantes para a aplicação a todos 
os casos idênticos que passarem a 
existir. 

É o relatório. 

MÉRITO: 
A Emenda Constitucional nº. 41, 

de 19/12/2003 acrescentou à 

Constituição Federal de 1988 o §19 
ao art. 40, o qual criou um instituto 
denominado Abono de Permanência.  

O Abono de Permanência consiste 
em uma gratificação concedida ao 
servidor que, tendo preenchido todos 
os requisitos para se aposentar, opte 
por permanecer em atividade, até o 
momento em que complete a idade 
para a aposentadoria compulsória.  

Seu valor corresponde ao quantum 
da contribuição previdenciária do 
servidor.  

Vejamos o que diz o dispositivo 
constitucional: 

Art. 40 [...] 
§ 19. O servidor de que trata este 

artigo que tenha completado as 
exigências para aposentadoria 
voluntária estabelecida no § 1º, III, a, 
e que opte por permanecer em 
atividade fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor da 
sua contribuição previdenciária até 
completar as exigências para 

aposentadoria compulsória contida no 
§ 1º, II (incluído pela Emenda 
Constitucional n. 41, 19/12/2003). 
(Grifos Nossos). 

Acompanhando o Direito 
Constitucional do servidor, o 
Município de Castanhal disciplinou a 
matéria no § 4º do art. 312 da Lei nº 
003/99; vejamos: 

§ 4º - O servidor que opte por 
permanecer em atividade, depois de 

cumpridos todos requisitos para 
aposentadoria por tempo de 
contribuição, terá direito ao Abono de 
Permanência a cargo do respectivo 
órgão de lotação, equivalente no valor 
da sua contribuição previdenciária 
até completar as exigências para a 
aposentadoria compulsória. (Incluído 
pela Lei Municipal nº 009/2007). 
(Grifos Nossos). 

Assim, a partir da leitura dos 
dispositivos supracitados, 
observamos que, o servidor que já 
tenha completado os requisitos 
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previstos no art. 40, § 1º, III CF/88 
c/c art. 312, §4º da Lei nº 003/99 e 
prefira permanecer no serviço 
público, fará jus à percepção do 
abono de permanência. 

Ademais, o servidor que recebe os 
pedidos referentes a abono de 
permanência deverá, imediatamente, 
encaminhar ofício ao IPMC, 
solicitando informações sobre o 
preenchimento dos requisitos que 
justificam a concessão da 
gratificação. 

CONCLUSÃO: 
Dessa forma, caso se verifique 

presentes os requisitos necessários à 
concessão da gratificação (através do 
histórico funcional e do Ofício emitido 
pelo IPMC), o servidor fará jus à 

percepção do abono de permanência.  
Ante o exposto, emite-se o 

presente parecer normativo com efeito 
vinculante aos casos similares. 

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 06 de Março de 

2017. 

MARCELO PEREIRA DA SILVA 
Procurador Geral do Município de 

Castanhal 

DESPACHO 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de janeiro de 2017, 
que dispõe sobre a instauração de 
parecer normativo pela Procuradoria 
Geral do Município, torno pública a 
edição do Parecer Normativo nº 
008/2017, conferindo-lhe efeito 
vinculante, com aplicação para todos 
os casos assemelhados, servindo 
como alicerce para a prática de atos 
administrativos futuros, conforme a 
seguinte ementa: 

Ementa: ADMINISTRATIVO. IPMC. 
ABONO DE PERMANÊNCIA. 
POSSIBILIDADE. Depois de 
cumpridos os requisitos para a 

aposentadoria por tempo de 
contribuição, o servidor que optar por 
permanecer em atividade, terá direito 
à percepção do Abono de 
Permanência, a cargo do respectivo 
órgão de lotação, equivalente ao valor 
de sua contribuição previdenciária até 
completar as exigências para a 
aposentadoria compulsória. O 
servidor que recebe os pedidos de 
abono de permanência deverá 

encaminhar Ofício ao IPMC, para 
saber se os requisitos estão 
preenchidos e, consequentemente, se 
o servidor requerente faz jus à 
percepção da gratificação. Inteligência 
dos artigos 40, §19 da CF/88 e 312, 
§4º da Lei nº 003/99. 

Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 06 de Março de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 
CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 009 
ASSUNTO: LICENÇA 

ESPECIAL (PRÊMIO)  
RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de Janeiro de 2017, 
fica a Procuradoria Geral do 
Município autorizada a instaurar 
Parecer de cunho Normativo, tendo 
em vista o grande volume de 
procedimentos administrativos 
repetitivos que são encaminhados 
àquele órgão. 

Assim, em atenção aos princípios 
administrativos previstos no bojo do 
art. 37 da CF/88 (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), este 
instrumento viabilizará uma 
orientação jurídica de efeitos 
vinculantes para a aplicação a todos 
os casos idênticos que passarem a 
existir. 

É o relatório. 

MÉRITO: 
Para a concessão de licença 

especial, é necessária a comprovação 
do preenchimento dos requisitos 
inscritos no art. 114 da Lei Municipal 
n° 003/1999 – Lei dos Servidores 
Públicos Municipais. 

Assim dispõe o referido dispositivo 
legal: 

Art. 114 – Após cinco (05) anos de 
exercício ininterrupto e sem que haja 
sofrido qualquer penalidade 
administrativa, o servidor terá direito 
como prêmio de assiduidade e 
comportamento, a licença especial de 
noventa (90) dias, com todos os 
direitos e vantagens do seu cargo. 

 Dispõe ainda para efeito de 
licença especial, o art. 116 da referida 

Lei Municipal:  
Art. 116 – Para fins de licença 

especial não se consideram 
interrupção de exercício os 
afastamentos enumerados no Art. 81, 
os dias de licença que se referem os 
incisos I e III do Art. 93 assim como 
as faltas abonadas ou justificadas 
desde que não excedam o limite 

máximo de trinta (30) dias no período 
de cento e oitenta (180) dias. 

Sendo assim, para conceder a 
licença em questão, deverá ser 
observado se o servidor preenche os 
requisitos descritos no rol taxativo do 
artigo 114 da Lei 003/1999 (Lei 
Municipal), quais sejam: 05 (cinco) 
anos de exercício ininterrupto do 
serviço público e ausência de 
penalidade administrativa.  

É importante destacar, que 
também deverá ser notado o disposto 
no Art. 116 desta Lei, para observar 

em quais situações não ocorrem a 
descontinuidade no serviço público e, 
verificar ainda, se o servidor gozou de 
licença especial anterior que 
corresponde ao período que será 
concedida benesse.  

Vale ressaltar ainda, que a referida 
licença poderá ser gozada de uma só 
vez ou em parcelas não inferiores a 30 
(trinta) dias, observados os critérios 
de conveniência e oportunidade da 
Administração Pública Municipal.  

CONCLUSÃO: 
Presentes os requisitos; quais 

sejam: 05 (cinco) anos de exercício 
ininterrupto do serviço público e 
ausência de penalidade 
administrativa, será assegurado o 
direito ao servidor, como prêmio de 

assiduidade e comportamento, 
conforme o disposto no Art. 114, da 

Lei Municipal nº 003/99, ressaltando 
a observância da conveniência da 
Administração Pública Municipal.   

Ante o exposto, emite-se o 
presente Parecer Normativo com 
orientação vinculante para os casos 
similares.  

Cumpra-se.  
Castanhal-Pará, 06 de Março de 2017. 

MARCELO PEREIRA DA SILVA 
Procurador Geral do Município de 

Castanhal 

DESPACHO 
De acordo com o Decreto nº 

038/17, de 30 de Janeiro de 2017, 
que dispõe sobre a instauração de 
parecer normativo pela Procuradoria 
Geral do Município, torno pública a 
edição do Parecer Normativo nº 
009/2017, conferindo-lhe efeito 
vinculante, com aplicação para todos 
os casos assemelhados, servindo 
como alicerce para a prática de atos 
administrativos futuros, conforme a 
seguinte ementa:  

Ementa: SERVIDORES EFETIVOS. 
LICENÇA ESPECIAL. PRÊMIO DE 
ASSIDUIDADE E COMPORTAMENTO. 
PRESENTES OS REQUISITOS, 
OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE 
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, TER-SE-Á COMO 
CONSTATADO O DIREITO. SUPORTE 
LEGAL NO ART. 114, LEI MUNICIPAL 

003/99.  
Cumpra-se. 
Castanhal-Pará, 06 de Março de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº107/17,DE 12/01/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL,  NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo, o servidor ANTONIO 

EDSON SOARES SODRÉ, função Braçal, para a 

Secretaria Municipal de Educação, sem 

prejuízo de sua função. 

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, 12 de 

janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº109/17,DE 12/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL,  NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo, o servidor JOEL 

ALVES MACEDO, função Braçal, para a 

Secretaria Municipal de Educação, sem 

prejuízo de sua função. 

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, 12 de 

janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº113/17,DE 12/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL,  NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal 

de Planejamento para a Secretaria Municipal 

de Finanças, a servidora MARIA DE LOURDES 

RODRIGUES FERREIRA, função Serviço 

Especial de Natureza Técnica, sem prejuízo de 

sua função. 

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, 12 de 

janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº335/17, DE 01/02/2017 
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 Nº9951/16, de 

20/12/2016; 

E, CONSIDERANDO que, a servidora abaixo 

relacionada percebeu gratificação sobre seus 

vencimentos pelo exercício de regime de 

dedicação exclusiva pelo período de 05 anos 

ininterruptos, conforme Portaria Nº026/12, de 

11 de janeiro de 2012 e,  Portaria nº 2.399-

P/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 da servidora JEANE DE 

ALMEIDA FERREIRA, função Agente 

Administrativo, lotação Secretaria Municipal 

de Administração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município, revogando a Portaria Nº026/12, de 

11 de janeiro de 2012 e, excluindo o nome da 

servidora da  Portaria nº 2.399-P/15, de 18 de 

setembro de 2015.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

PALACIO MAXIMINO PORPINO DA 

SILVA, ao 1º dia do mês de fevereiro de 

2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

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 Nº 746/17, DE 20/03/2017 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR 
CONCURSO PÚBLICO DETERMINADO 
PELO EDITAL Nº 001/2012, DE 
25.04.2012 E OFÍCIO Nº 174/17, DE 08 
DE MARÇO DE 2017. 

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

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo de 
provimento efetivo por ter sido aprovada em 
Concurso Público, a cidadã WANIELE SILVA DA 

CRUZ, função Servente- Zona Urbana, lotação 
Secretaria Municipal de Educação. 

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

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 17 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 20 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº751/17, DE 21/03/2017 
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 
Nº1624/17, de 15/02/2017; 

E, CONSIDERANDO que, a servidora abaixo 
relacionada percebeu gratificação sobre seus 
vencimentos pelo exercício de regime de 
Dedicação Exclusiva pelo período de 05 anos 
ininterruptos, conforme Portaria Nº110/07, de 
27/02/2007;  
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 
70%(Setenta Por Cento), recebido no cargo 
efetivo, pelo período previsto em lei, sobre o 
vencimento base da servidora IRACY DOS REIS 

FARIAS CAMPOS, função Psicólogo, lotação 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 20 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário, revogando a Portaria 
Nº110/07, de 27/02/2007.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
PALACIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA, 

aos 21 dias do mês de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 
 



Castanhal-PA, 24 a 28 de março de 2017.             Diário Oficial               Ano XXIII                       Edição nº 447 

20 

 
PORTARIA Nº752/17, DE 21/03/2017 

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 Nº619/17, de 
30/01/2017; 

E, CONSIDERANDO que, ao servidor 
abaixo relacionado percebeu 
gratificação sobre seus vencimentos 
pelo exercício de regime de Dedicação 
Exclusiva pelo período de 05 anos 
ininterruptos, conforme Portaria 

Nº626/11, de 16/05/2011; Portaria 
Nº2.399-S/15, de 18/09/2015 e, 
Portaria Nº1.076/16, de 12/04/2016; 

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 WELBER 

LÚCIO GOMES BARBOSA, função Agente 
Administrativo, lotação Secretaria 
Municipal de Agricultura. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 20 de 
março de 2017, revogadas as 
disposições em contrário, revogando 
as Portaria Nº626/11, de 
16/05/2011; Portaria Nº2.399-S/15, 
de 18/09/2015 e, Portaria 
Nº1.076/16, de 12/04/2016. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
PALACIO MAXIMINO PORPINO DA 

SILVA, aos 21 dias do mês de março 
de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº758/17, DE 21/03/2017 
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 Nº450/17, de 

26/01/2017; 

E, CONSIDERANDO que, a servidora abaixo 

relacionada percebeu gratificação sobre seus 

vencimentos pelo exercício de regime de 

Dedicação Exclusiva pelo período de 05 anos 

ininterruptos, conforme Portaria Nº341/07, de 

07/05/2007 e, Portaria nº166/2011, de 01 de 

janeiro de 2011;  

R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 

Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 

70%(Setenta Por Cento), pelo período previsto 

em lei, sobre o vencimento base da servidora 

KETHLEN DA SILVA CARVALHO, no cargo de  

Auxiliar de Coordenadoria, lotação Secretaria 

Municipal de Administração. 

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

data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município, revogando a Portaria Nº341/07, de 

07/05/2007 e, Portaria nº166/2011, de 01 de 

janeiro de 2011.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

PALACIO MAXIMINO PORPINO DA 

SILVA, aos 21 dias do mês de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº763/17,DE 21/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o senhor JOSÉ PEDRO 

SOUZA MONTEIRO, para exercer o cargo 

comissionado de Coordenador de Tributos 

Municipais, com 50%(Cinquenta por Cento), 

de Gratificação de Tempo Integral, lotação 

Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão. 

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, 21 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº764/17, DE 22/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art.1º - Remover da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, para a Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, o servidor 

Elielson dos Santos Silva, função Braçal, sem 

prejuízo de suas funções. 

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

efeito retroativo a 20 de março de 2017, 

Revogadas as Disposições em Contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 22 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº768/17, DE 22/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, PEDRO COELHO 

DA MOTA FILHO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

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 Nº2016/11/9353, 

de 18/11/16; 

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 

Nº364/09, de 16 de março de 2009, que 

elevou para 70% a gratificação do referido 

servidor pelo período de 76 meses. 

R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 

Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 

70%(Setenta Por Cento), recebido no cargo 

efetivo, pelo período previsto em lei sobre o 

vencimento base do servidor ROSINALDO DE 

SOUZA ALVES, função Agente Administrativo, 

lotação Secretaria Municipal de Transito e 

Transporte. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com 

efeito retroativo a 21 de março de 2017, 

revogando as Portarias 726/07, de 02 de julho 

de 2007; 364/09, de 16 de março de 2009; 

1.906/15, de 24 de junho de 2015; 2.399-

U/15, de 18 de setembro de 2015. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

PALACIO MAXIMINO PORPINO DA 

SILVA, aos 22 dias do mês de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº769/17, DE 22/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, 
NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

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 
Nº2016/11/9260, de 16/11/16; 

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 
Nº496/06, de 16 de junho de 2006. 

R E S O L V E : 
Art. 1º - Determinar a 

incorporação de Gratificação de 
Dedicação Exclusiva, de 
50%(Cinquenta Por Cento), recebido 
no cargo efetivo, pelo período previsto 
em lei sobre o vencimento base do 
servidor VALDINEY SILVA OZÓRIO, 
função Motorista, lotação Secretaria 
Municipal de Agricultura. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor com efeito retroativo a 21 de 
março de 2017, revogando as 
Portarias 496/06, de 16 de junho de 
2006; 1.999/14, de 20 de junho de 
2014; 2.399-S, de 18 de setembro de 
2015. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
PALACIO MAXIMINO PORPINO DA 

SILVA, aos 22 dias do mês de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


