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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
017/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 019/2017 
Às nove horas do dia dez de abril 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 
019/2017, Processo de nº 2017/3/3753, 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 019/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por objeto o 
fornecimento de EPI’S, 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 EPI’S, 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 019/2017. 

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 019/2017.  

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 05 (cinco) dias 
úteis a parti da data de recebimento da autorização 
de fornecimento e/ou nota de empenho; o produto 
devera ser entregue diretamente no almoxarifado 
central da Prefeitura Municipal de Castanhal neste 
Município de Castanha/Para. No horário comercial 
das 8:00 ás 14:00 horas, devendo está disponível 
quando for solicitado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Débitos Federais, Receita Estadual, perante a 
Certidão Negativa de Debito Estadual, Receita 
Municipal, perante a Certidão Negativa de Débitos 
Municipais, bem como FGTS E CNDT. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a: 
8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo 

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

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

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

8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca 
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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 

PRAVALUZ COMÉRCIO LTDA - EPP 
Representante Legal: Patrícia Claudia Pinto Valois 

CNPJ: 12.046.768/0001-85 
BELPARÁ COMERCIAL LTDA – EPP 

Representante Legal: Antônio Felipe Melo da 
Costa 

CNPJ: 05.903.157/0001-40 

EMPRESA: PRAVALUZ COMÉRCIO 
LTDA – EPP 
ENDEREO: Tv: Lauro Sodré nº 1185, Ianetama, 
Castanhal, Pará 
CNPJ: 12.046.768/0001-85 
FONE: 3711-1393/3721-1113 
EMAIL: pravaluz@hotmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

UNID. 
MARC

A 

QUAN
T. 

TOTA
L 

ESTI
MADA 

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 

11 
LUVA MALHA 
TRICOTADA 
ALGODÃO 

PAR 
WORK

ER 
600 

R$            
2,30 

R$      
1.380,00 

12 LUVA PVC PAR 
WORK

ER 
600 

R$            
7,80 

R$      
4.680,00 

13 
OCULOS DE 
PROTEÇÃO 

UNID. 
WORK

ER 
200 

R$            
5,50 

R$      
1.100,00 

14 
PROTETOR 
OURICULAR 

UNID. 
WORK

ER 
200 

R$            
2,00 

R$          
400,00 

15 

RESPIRADOR 
SEMI-FACIAL 

COM 
VALVULAS 

UNID. 
WORK

ER 
200 

R$            
3,90 

R$          
780,00 

 

VALOR TOTAL R$ 8.340,00 

PRAVALUZ COMÉRCIO LTDA - EPP 
Patrícia Claudia Pinto Valois 

EMPRESA: BELPARÁ COMERCIAL 
LTDA - EPP 
ENDEREÇO: Trav: Humaita nº 2233, 1º andar - 
Marco - Belém - Pará 
CNPJ: 05.903.157/0001-40 
FONE: (91) 3031-5152 
EMAIL: belpara@oi.combr 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

UNID. 
MARC

A 

QUAN
T. 

TOTA
L 

ESTI
MADA 

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 

1 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

20 
R$          

33,50 
R$          

670,00 

35 

2 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 
36 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

40 
R$          

33,50 
R$      

1.340,00 

3 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 
37 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

80 
R$          

33,50 
R$      

2.680,00 

4 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 
38 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

100 
R$          

33,50 
R$      

3.350,00 

5 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 
39 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

100 
R$          

33,50 
R$      

3.350,00 

6 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 
40 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

120 
R$          

33,50 
R$      

4.020,00 

7 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 
41 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

60 
R$          

33,50 
R$      

2.010,00 

8 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 
42 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

60 
R$          

33,50 
R$      

2.010,00 

9 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 
43 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

20 
R$          

33,50 
R$          

670,00 

10 

BOTA DE 
COURO COM 
FECHAMENT
O ELASTICO 

PRETA - 
COM BICO 
DE PVC - 

BRACOL Nº 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

20 
R$          

33,50 
R$          

670,00 

mailto:belpara@oi.combr
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16 
BOTA CANO 
LONGO Nº 35 

PAR 
ITALB
OTAS 

20 
R$          

30,00 
R$          

600,00 

17 
BOTA CANO 
LONGO Nº 36 

PAR 
ITALB
OTAS 

20 
R$          

30,00 
R$          

600,00 

18 
BOTA CANO 
LONGO Nº 37 

PAR 
ITALB
OTAS 

20 
R$          

30,00 
R$          

600,00 

19 
BOTA CANO 
LONGO Nº 38 

PAR 
ITALB
OTAS 

40 
R$          

30,00 
R$      

1.200,00 

20 
BOTA CANO 
LONGO Nº 39 

PAR 
ITALB
OTAS 

40 
R$          

30,00 
R$      

1.200,00 

21 
BOTA CANO 
LONGO Nº 40 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

20 
R$          

32,00 
R$          

640,00 

22 
BOTA CANO 
LONGO Nº 41 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

20 
R$          

32,00 
R$          

640,00 

23 
BOTA CANO 
LONGO Nº 42 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

20 
R$          

32,00 
R$          

640,00 

24 
BOTA CANO 
LONGO Nº 43 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

10 
R$          

32,00 
R$          

320,00 

25 
BOTA CANO 
LONGO Nº 44 

PAR 

CART
OM 

CALÇ
ADOS 

10 
R$          

32,00 
R$          

320,00 

 

VALOR TOTAL   R$  27.530,00  

BELPARÁ COMERCIAL LTDA - EPP 
Antônio Felipe Melo da Costa 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 019/2017 

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 019/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada ao fornecimento de 
EPI’S, destinados a atender as necessidades das 
diversas secretarias deste município de 
Castanhal/PA, resolve HOMOLOGAR: as 
Licitantes: 

Os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 a empresa 
BELPARÁ COMERCIAL LTDA - EPP 

Os itens 11, 12, 13, 14 e 15 a empresa 
PRAVALUZ COMÉRCIO LTDA - EPP 

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

Castanhal (PA), 10 de abril de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial SRP Nº 017/2017 
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 017/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada para o serviço de 
confecção de uniformes para agentes de trânsito, 
destinado a atende as necessidades da Secretaria 
Municipal de trânsito - SEMUTRAN deste 
Município de Castanhal/PA, resolve 
HOMOLOGAR: a Licitante: 

Os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12 e 13 a empresa COLARES INDUSTRIA E 
COMÉRCIO EIRELI - ME 

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 abril de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
 

EMPRESA: COLARES INDUSTRIA E 
COMÉRCIO EIRELI – ME 
ENDEREÇO: Rua Claudio Sanders nº 1249 Centro 
- Ananindeua – Pará 
CNPJ: 21.309.325/0001-75 
FONE: 99984-3335/3243-1030 
EMAIL: mauro@hardenmilitar.com.br 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

UNID. 
MARC

A 

QUAN
T. 

TOTA
L 

ESTI
MADA 

VALOR TOTAL 
(EM R$) 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

 
 

1 

CONJUNTO 
DE 

UNIFORME 
COMPOSTO 
DE CALÇA E 
GANDOLÃO 

MANGA 
COMPRIDA. 

1 – 
ESPECIFICA

ÇÃO DO 
TECIDO DA 

CALÇA E 
DO 

GANDOLÃO 
MANGA 

COMPRIDA 
– 

Confecciona
da em tecido 

e 
de estampa 

de cor 
CAQUI 

fechado, 
padrão 

(referência) 
COMFORT 
RIP STOP 

da 
SANTISTA, 
(conforme 
amostra) e 

detalhes em 
tecido rip 

stop na cor 
AMARELO, 
dispondo do 

seguinte: 
tratamento 
com FPS e 
tratamento 

UNID.   80 
R$ 

229,0
0 

#### 

ANTIMICRO
BIAL, com 

característica 
de 

“bacteriostáti
co” e 

“fungistático”; 
composição 

com 33% 
poliéster e 

67% 
algodão; 

peso de 258 
g/m2  (com 
variação de 
até 1g/m2 , 

para mais ou 
para menos); 
e capacidade 

de 
encolhimento 
não superior 

a 1%. As 
característica
s do tecido 
deverão ser 
pelo menos: 
fios por cm: 

38,76; 
batidas por 
cm: 21,10; 
ligamento: 
Tela Rip 

Stop; 
resistência à 

tração 
(trama): 

28.00kgf; 
resistência à 

tração 
(urdume): 
57.00kgf; 

resistência 
ao rasgo 
(trama): 
3.20kgf; 

resistência 
ao rasgo 
(urdume): 
3.20kgf; 

dimensões 
internas do 

efeito 
quadriculado 

(trama): 
5mm; 

dimensões 
internas do 

efeito 
quadriculado 

(urdume): 
6mm. 

TECIDO 
ECOLOGICA

MENTE 
CORRETO. 

2 – 
ESPECIFICA

ÇÕES DO 
GANDOLÃO 

MANGA 
COMPRIDA - 

com 
comprimento 

indo até a 
região 
glútea; 
mangas 
comprida 

com reforço 
de 30 mm na 
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extremidade; 
costura dupla 

e fecho de 
gola; com 
brasão do 

departament
o na parte 
frontal no 

lado 
esquerdo; 

com do 
Bandeira do 
Município 

bordada na 
própria peça 
na lateral da 

manga 
direita e 

brasão do 
município na 

manga 
esquerda, 
ambos à 

distância de 
3,5 cm entre 
a junção da 
costura da 

manga com 
platina; gola 

esporte 
entretelada e 
pespontada, 
fechada pelo 
prolongamen
to do pé de 

gola, em 
forma de 

uma platina, 
através de 

botão 
caseado na 
horizontal; 

vista 
pespontada, 

com 
fechamento 
através de 
05 botões 

embutidos e 
caseados na 

vertical, 
contendo 
travetes 

batidos na 
vista entre os 

botões; 
platina com 
pespontado 
duplo nos 
ombros 

medindo 5,5 
cm de 

largura por 
12 cm de 

comprimento
, 02 bolsos 
quadrados 

tipo chapado, 
com prega 

macho 
externa ao 

centro, 
fixados na 

parte 
superior da 
peça, com 

duas 
portinholas 

com 
pespontado 

duplo, 

fechados por 
dois botões 
embutidos 
em cada 
bolso ou 
velcro; 

traseira e 
frente em 
pala dupla 
com 13 cm 
de altura 

com reforço, 
ombro com 
reforço em 

tecido 
amarelo, 

prega de 5 
cm do fim da 

pala; faixa 
refletiva de 
50 mm na 

cor cinza nas 
mangas, na 
parte frontal 
e nas costas; 

zíper nas 
mangas para 
retirado do 

prolongamen
to da 

mesma; 
Costuras 

para 
fechamento 
de ombros, 
mangas e 

laterais, em 
máquina 

interlock com 
bitola mínima 

de 08 mm 
(fixação e 

fechamento); 
costuras 

para fixação 
da gola e 

pesponto da 
vista em 

máquina reta 
de 01 agulha 

ponto fixo; 
costuras 

para fixação 
de platinas, 
potinholas, 

pala, punhos 
e reforços, 

pesponto das 
mangas, em 
máquina reta 

de 02 
agulhas 

paralelas 
ponto fixo; 

aplicação de 
overlock nas 

bordas 
desfiantes de 

tecido; 
caseado reto 
proporcional 
ao tamanho 
do botão; 

aplicação de 
travetes nas 
extremidades 
da boca dos 
bolsos, das 

portinholas e 
nas 

extremidades 

do interlock  
de 

fechamento 
de lateral e 

mangas, 
quando o 
mesmo for 
feito após a 
costura das 

bainhas 
prontas; 

pontos de 
3,0 a 3,5 cm  
em todas as 
costuras e 
overlock. 

3 – 
ESPECIFICA

ÇÕES DA 
CALÇA - 

com cintura 
alta e no 
mesmo 

tecido da 
gandola, em 

forma 
ligeiramente 

tronco-
cônico, 

seccionada 
obliquamente 

da frente 
para a 

retaguarda, 
com abertura 

frontal 
contendo 
gancho ou 
botões  em 

matéria 
plástica na 
cor preta; 

cós postiço 
com 4 cm de 

largura, 
contendo oito 
passadores 
simples, de 
5,5 cm cada 
dispostos na 
frente, nos 

lados e atrás, 
para receber 

o cinto, 
costura 

dupla, com 
fechamento 
através de 
gancho, 

caseado na 
horizontal; 

vista 
embutida 

com 
fechamento 
através de 

zíper 
caseados na 
horizontal e 
reforço de 

ganchos (ou 
travetes); 
fundo com 

reforço 
interno,  

reforço em X 
com espuma 

de alta 
pressão até 
o joelho; 02 
bolsos tipo 
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faca, fixados 
na parte 

superior da 
frente , com 
prega macho 
externa no 
centro, 02 

bolsos 
fixados na 

parte 
superior 
traseira 

interno com 
lapela e 02 

bolsos fixado 
nas laterais 

no joelho tipo 
sanfona 

chapado com 
lapela e 

detalhe em 
tecido na cor 
amarelo no 
centro, faixa 
refletiva de 

50 mm, com 
portinholas 

pespontadas 
fechadas por 

velcro ou 
dois botões 
embutidos; 

bainha 
simples; 

costuras do 
cós em 

máquina de 
pregar cós; 
costuras de 

laterais, 
ganchos e 
ilhargas em 

máquina 
fechadeira 

de 02 
agulhas 

paralelas 
ponto 

corrente; 
fechamento 

do 
entrepernas 
em máquina 
interlock com 
bitola mínima 

de 0,8mm; 
costuras  
para o 

pesponto da 
vista, gancho 

dianteiro, 
bolsos e 

portinholas 
em máquina 
reta de 02 

agulha 
paralelas; 
costuras 

para bainha 
dos bolsos 
dianteiros e 

barra em 
máquina reta 

de 01 
agulha; 

aplicação de 
overlock nas 

bordas 
desfiantes de 

tecido; 
caseado reto 

proporcional 
ao tamanho 
do botão; 

aplicação de 
travetes nas 
extremidades 
dos bolsos,  
portinholas, 

final da vista, 
fixação dos 
passantes e 
na junção 

dos ganchos 
por sobre a 
costura de 
segurança 

do interlock; 
pontos por 

3,5 a 4,0 cm 
em todas as 
costuras e 
overlock; 

Aviamentos 
em linha 80 
Pes/Alg, ou 
na mesma 

composição 
do tecido 

(67% 
poliéster e 

33% 
algodão) na 

cor preta 
para as  

costuras de 
fechamento, 

fixação, 
caseados e 

pregar 
botões, linha 

120 e 
filamento 

para o 
overlock; 

botão 
perolizado 04 
furos de 15 

mm de 
diâmetro na 
cor preta; 
entretela a 

ser utilizada 
em tecido 
não tecido 

(fina). 
Etiqueta da 
confecção e 
identificação 
contendo o 
nome da 

Contratante, 
composição 
do tecido e 
do tamanho 

da peça. 
Padrão da 

Secretária de 
Trânsito de 
castanhal.    

(ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI

) 

2 

GORRO 
OPERACIO

NAL: 
1-

DESCRIÇÃ
O DO 

TECIDO DO 

UNID. 
HA
RD
EN 

80 
 R$   
20,00  

R$   
1.600,00 

GORRO: 
Confecciona
da em tecido 
em estampa 

de cor 
CAQUI 

fechado, 
padrão 

(referência) 
COMFORT 
RIP STOP 

da 
SANTISTA, 
(conforme 
amostra) e 
detalhes no 
tecido rip 

stop na cor 
AMARELO, 
dispondo do 

seguinte: 
tratamento 
com FPS  e 
tratamento 

ANTIMICRO
BIAL, com 

característic
a de 

“bacteriostáti
co” e 

“fungistático”
; 

composição 
com 33% 
poliéster e 

67% 
algodão; 

peso de 258 
g/m2  (com 
variação de 
até 1g/m2 , 
para mais 
ou para 

menos); e 
capacidade 

de 
encolhiment

o não 
superior a 

1%. As 
característic
as do tecido 
deverão ser 
pelo menos: 
fios por cm: 

38,76; 
batidas por 
cm: 21,10; 
ligamento: 
Tela Rip 

Stop; 
resistência à 

tração 
(trama): 

28.00kgf; 
resistência à 

tração 
(urdume): 
57.00kgf; 

resistência 
ao rasgo 
(trama): 
3.20kgf; 

resistência 
ao rasgo 
(urdume): 
3.20kgf; 

dimensões 
internas do 

efeito 
quadriculado 
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(trama): 
5mm; 

dimensões 
internas do 

efeito 
quadriculado 

(urdume): 
6mm. 

TECIDO 
ECOLOGIC
AMENTE 

CORRETO. 
2-

DESCRIÇÃ
O DO 

GORRO: 
brasão na 

parte frontal 
bordado na 

própria 
peça, nas 

laterais faixa 
refletiva de 

25mm 
industrial na 
cor cinza e 

na parte 
traseira 
escrito 

TRÂNSITO, 
com reforço 

em tripla 
camada, 

composto de 
esponja, 
forro e 
tecido, 
ambos 

prensado 
em alta 

pressão, 
acabamento 

e 
fechamento 
em viés em 

todas as 
extremidade

s, pala 
ondulada e 
curvada. 

Fechamento 
da costura 

em 
máquinas 

com uma e 
duas 

agulhas, 
pespontado 

duplo, 
máquina 

reta e 
fechamento 

manual. 
Etiqueta da 
confecção e 
identificação 
contendo o 
nome da 

contratante, 
composição 
do tecido.    

(ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/ME

I) 

3 

Camiseta 
confecciona

da em 
malha fria 

com a nova 

UNID. 
HA
RD
EN 

160 
 R$   
21,00  

R$   
3.360,00 

TECHNOLO
GIA ANTI-

PILLING, na 
cor CAQUI, 
em poliéster 
e viscose, 
com maior 
resistência 

as lavagens, 
atritos e 
maior 

durabilidade, 
retarda o 

apareciment
o de 

bolinhas, 
tem 

excelente 
uniformidad
e e maior 

retenção de 
umidade, 

gola e 
manga com 
acabamento
s em ribana 

de 
poliviscose 
da mesma 

cor e 
tratamento; 
costurada 

com linha de 
algodão/visc

ose em 
máquina 
overlock, 

com 
acabamento 
em máquina 

galoneira 
utilizando 

agulha 
ponta bola; 
dispondo 
brasão e 

identificação 
bordado na 
própria peça 

na parte 
frontal na 
altura do 

peito. 
Etiqueta da 
confecção e 
identificação 
contendo o 
nome da 

contratante, 
composição 
do tecido e 
do tamanho 

da peça.     
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

4 

CHAPÉU 
MODELO 

AMERICAN
O: 

Confecciona
da em tecido 
em estampa 

de cor 
CAQUI 

fechado, 
padrão 

(referência) 
COMFORT 

UNID. 
HA
RD
EN 

80 
 R$   
59,00  

R$   
4.720,00 

RIP STOP 
da 

SANTISTA, 
(conforme 
amostra) 

dispondo do 
seguinte: 

tratamento 
com FATOR 

DE 
PROTEÇÃO 
SOLAR 30   

e tratamento 
ANTIMICRO
BIAL, com 

característic
a de 

“bacteriostáti
co” e 

“fungistático”
; 

composição 
com 33% 
poliéster e 

67% 
algodão; 

peso de 258 
g/m2  (com 
variação de 
até 1g/m2 , 
para mais 
ou para 

menos); e 
capacidade 

de 
encolhiment

o não 
superior a 

1%. As 
característic
as do tecido 
deverão ser 
pelo menos: 
fios por cm: 

38,76; 
batidas por 
cm: 21,10; 
ligamento: 
Tela Rip 

Stop; 
resistência à 

tração 
(trama): 

28.00kgf; 
resistência à 

tração 
(urdume): 
57.00kgf; 

resistência 
ao rasgo 
(trama): 
3.20kgf; 

resistência 
ao rasgo 
(urdume): 
3.20kgf; 

dimensões 
internas do 

efeito 
quadriculado 

(trama): 
5mm; 

dimensões 
internas do 

efeito 
quadriculado 

(urdume): 
6mm. 

TECIDO 
ECOLOGIC
AMENTE 
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CORRETO., 
com botão 
de pressão 
nas laterais, 

fío para 
sustentação 
de cabeça, 
fita refletiva 
de 25mm na 

cor cinza 
nas laterais. 

Padrão 
SEMUTRAN

.   Fab. 
HARDEN        

(ITEM 
EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

5 

CINTO DE 
PASSEIO: 

em nylom na 
cor preto, 

com 
ponteira e 

fivela rolete 
em metal na 

cor preto. 
MARCA 

HARDEN.   
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

UNID. 
HA
RD
EN 

40 
 R$   
16,00  

R$      
640,00 

6 

PORTA 
TALONÁRI

O DE 
PERNA: 

Confecciona
da em todo 
o seu corpo 
externo, em 

LONA 
CORDURA 

1000, 
aplicação de 

duas 
camadas de 

PVC e 
HIDRO-

REPELENT
E,  

composição 
100% 

POLIAMIDA, 
gramatura 
386 m2 na 
cor preto. 

Dispondo na 
parte frontal  

de uma 
bolsa multi 
uso com 
lapela e 

revestida na 
parte 

externa de 
velro para 
colocação 

da 
identificação 

da 
instituição 

ou do 
agente; e 
três porta 

carregadore
s com 

fechamento 

UNID. 
HA
RD
EN 

80 
 R$   
79,00  

R$   
6.320,00 

em velcro; 
parte interna 

com 
fechamento 
em zíper e  

duas bolsas 
multi uso. 
Fita de 50 
mm com 

passadores 
e 

travamento 
saque 

rápido para 
fixação na 

perna; duas 
travas saque 

rápido, 
passadores 
e fitas de 

25mm para 
fixação no 

cinto, 
fixação na 

perna 
modelo 

aranha, tira 
emborracha

do para 
identificação 

do agente 
com 

contorno e 
nome na cor 

amarelo e 
fundo na cor 
preto. Fab. 
HARDEN.    

(ITEM 
EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

7 

CINTURÃO 
TÁTICO: 
modelo 
Força 

Nacional; 
formado por 
cinto lombar 

interno 
fixado ao 

cinto externo 
por presilhas 
(02 na frente 

e 01 nas 
costas) com 
fechamento 
em fivela de 
fechamento 
triplo; Cinto 

Lombar 
Interno; Em 
Nylon Rip 

Stop; na cor 
preta; com 

camada 
interna em 
tela Spacyl; 
presilhas em 
Nylon 600, 

na cor preta; 
acabamento 

em viés 
especial e 

fechamento 
em fecho de 

contato 
(formado por 

contato 
macho e 

UNID. 
HA
RD
EN 

40 
 R$   
57,00  

R$   
2.280,00 

fêmea - 
composição: 

100% em 
poliamida), 
com reforço 

de alta 
densidade e 
ganchos de 

2,5mm); 
Cinto 

Externo: em 
Nylon Rip 

Stop; na cor 
preta; com 

camada 
interna em 
tela Spacyl; 
acabamento 

em viés 
especial; 

fechamento 
triplo em 

fivela; 
produzida 
em nylon 
rígido ou 

metal.FAB. 
HARDEN.     

(ITEM 
EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

8 

Porta cédula 
em couro 

bovim com 
brasão em 
metal do 

departament
o na parte 

frontal, 
lapela 

interna com 
gravação, 

plástico para 
colocar 

documentos 
e outros.    

(ITEM 
EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

UNID. 

MI
GU
EL 
HE
RN
AN 
DE
Z 

50 
 R$   
83,50  

R$   
4.175,00 

9 

APITO: 
Oficial 

Profissional 
com biqueira 
de silicone 

ante-
bactericida, 
potência de 
120Db com 

abertura 
para baixo e 
para cima. 
Marca FOX 
40.    (ITEM 
EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

UNID. 
FO
X 
40 

40 
 R$   
74,00  

R$   
2.960,00 

10 

BASTÃO 
RETRÁTIL: 

Em polímero 
e metal na 
cor preto, 
com três 
fases de 
retorno     
(ITEM 

EXCLUSIV

UNID. 

MI
GU
EL 
HE
RN
AN 
DE
Z 

40 
 R$   
79,00  

R$   
3.160,00 
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O PARA 
ME/EPP/ME

I) 

11 

LANTERNA 
TÁTICA: 

Especificaçã
o: Com led 
regulável, 

resistente a 
àgua, anti-
corrosívo, 

compriment
o 14,0cm, 
regulagem 

de alcance e 
foco, em 

alumínio, cor 
preta, lente 

de vidro 
temperado 
ultra clara, 

com 
revestimento 
anti-reflexo, 
braçadeira 

de aço, anti-
roll, utiliza-

se três 
pilhas AAA 

ou uma pilha  
recarregável

, 
Acionament
o através de 

um 
interruptor 

de cauda de 
botão de 

pressão em 
3 fases, 

pressionand
o uma vez, 
Luz forte, 

Duas vezes 
Luz fraca e 
três vezes 
para Luz 

pisca pisca 
funcionando 
como alerta, 
contendo os 
acessórios 
como, um 
carregador 
de energia 

eletrica com 
entrada 

USB, um 
carregador 

de carro 
com entrada 

USB, um 
cabo USB, 

UM cone na 
cor laranja e 
duas pilhas 
recarregável

.    (ITEM 
EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

UNID. 
DP 

LANTE
RNAS 

40 
 R$   
88,00  

R$   
3.520,00 

12 

Capas de 
chuva de 

nylon 
impermeável 

c/ zíper e 
velcro de 
casaco, 

zíper 
ajustável 

UNID. 
BA
CK
ES 

40 
R$ 

166,0
0 

R$   
6.640,00 

nas pernas, 
faixa 

refletiva no 
casaco e na 

calça, 
tamanhos 
P/M/G/GG, 

conjunto 
composto 
por calça e 

jaqueta, 
touca, forro 

interno, 
personalizad

o com o 
Brasão do 

departament
o e nome 

“SEMUTRA
N” na parte 

traseira.    
(ITEM 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

13 

COTURNO 
TÁTICO: 

1. 
OBJETIVO 

A) O 
presente 
Memorial 
Descritivo 

fixa as 
característic
as exigíveis 
à aquisição 

de 
COTURNO 
TÁTICO e 
estabelece 

as 
condições 
técnicas 

para o seu 
recebimento

. 
B) Coturno 

Tático 
confecciona
do em couro 
semi-cromo 
na cor preta, 
de primeira 
qualidade 

hidrofugado, 
sem marcas, 

isenta de 
cortes, 
furos, 

cicatrizes, 
bem como 
sinais de 

parasitas, ou 
seja, 

carrapatos, 
bernes e 
outros 

defeitos 
provocados 
por riscos de 

cerca, 
chifradas, 
marcas de 
fogo, etc.., 

com 
espessura 
mínima de 
2,0 mm, 
cano e 

UNID. 
AR
RO
YO 

80 
R$ 

199,0
0 

#######
#### 

lingüeta em 
tecido plano 
náilon/polia

mida 
(Cordura ou 

similar), 
forrado 

internament
e em 

poliamida/po
liester, 

fechamento 
em atacador 

e ziper, 
ilhoses, 

palmilha de 
montagem 

anti 
perfuração 

não 
metalica, 

palmilha de 
limpeza em 

látex e 
solado tri 

componente
. 
2. 

DESCRICÃ
O 

2.1. 
CABEDAL, 

couro bovino 
de 1ª 

qualidade, 
curtida ao 

cromo, 
espessura 
mínima de 

2,0 mm com 
acabamento 

liso 
HIDROFUG

ADO; 
Especificaçõ

es: Cor e 
estampa 

/Cor preta, 
estampa 

lisa, Defeitos 
Isento de 
defeitos, 

Espessura 
Mínimo 
2,0mm, 

Resistência 
à tração 
Mínimo 
15Mpa, 

Alongament
o percentual 

Mínimo 
40%, Ph pH 

min. 3,5 ; 
cifra dif. 

Máx. 0,7, 
Absorção de 
água Apos 

60 minutos - 
Máximo 

0,2g, Tempo 
de 

penetração 
de água 
Tempo 

mínimo de 
60 minutos, 

Teor de 
graxa 3 a 
8%, Óxido 
de cromo 
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Mínimo de 
3%, 

Permeabilid
ade ao 

vapor de 
água 

Mínimo 
0,8mg/cm2h
, Coeficiente 
de vapor de 

água 
Mínimo 

15mg/cm2. 
2.2 CANO; 
em tecido 

plano 
náilon/polia

mida 
impermeável 

(cordura® 
ou similar), 

na cor preta. 
Especificaçõ
es do tecido 

plano / 
náilon: 

Gramatura  
332g/m2 ± 
5%, Força 

de 
rasgamento  
mínimo 90 
N, Tempo 

de 
penetração 

de água  
Tempo 

mínimo de 
60 minutos, 
Absorção de 
água  Após 
60 minutos - 

máximo 
0,2g, 

Permeabilid
ade ao 

vapor de 
água, 

Coeficiente 
de vapor de 

água 
mínimo 2,0 
mg/cm2h 
mínimo 20 
mg/cm2. 

2.3 FORRO 
DO CANO E 

DA 
LINGUETA, 

em 15% 
poliamida \ 

85% 
poliéster, 

rápida 
dispersão da 
transpiração
, acelerado 
transporte 

da umidade, 
completame

nte 
respirável, 

toque macio 
e confortável 

e superior 
resistência à 

abrasão, 
com os 

seguintes 
dados 

técnicos: 

Especificaçõ
es do forro: 
Espessura 
3,10 mm ± 

5%, 
Gramatura - 

ASTM 
D3776  

470g/m2 ± 
5%, 

Resistência 
à abrasão - 
NBR ISO 

20344 Seco 
25600 ciclos 
- sem danos                                                             

Úmido 
12800 ciclos 

- sem 
danos, 

Força de 
rasgamento 
mínimo 175 

N, 
Permeabilid

ade ao 
vapor de 

água, 
Coeficiente 
de vapor de 

água 
mínimo 2,0 
mg/cm2h 
mínimo 20 
mg/cm2. 

2.4 
LINGUETA; 
em tecido 

plano 
náilon/polia

mida 
impermeável 

(cordura® 
ou similar), 
deverá ser 

confecciona
da no 

mesmo 
material do 

item 2.2 
seguindo 
todas as 

especificaçõ
es do 

mesmo. A 
altura da 
lingüeta 

deverá ser, 
no mínimo 
até a altura 

final do 
cano. 
2.5 

BIQUEIRA; 
lâmina de 

resina 
termoplástic

a com 
adesivo 

termoreativá
vel, 

reforçado 
com não 
tecido de 

poliéster, em 
um dos 
lados.    

2.6 
CONTRAFO

RTE; 
material 

termoplástic
o, 

conformado 
termicament

e, com 
espessura 
de 2,0 mm 
tipo rígido, 
resistente, 

revestido em 
couro pelo 

lado externo 
e 

internament
e em não 
tecido de 

microfibra, 
absorvente, 
composto de 

poliamida, 
com as 

seguintes 
especificaçõ

es: 
Especificaçõ
es do forro 
do contra 

forte 
Espessura  
1,30mm 

±5% 
Gramatura - 

ASTM 
D3776  

300g/m2 ± 
5% 

Resistência 
à abrasão - 
NBR ISO 

20344 Seco 
25600 ciclos 
- sem danos                                          

Úmido 
12800 ciclos 
- sem danos 

2.7 
PALMILHA 

DE 
MONTAGE
M, palmilha 
à prova de 
perfuração 
confecciona
da em 100% 

poliéster, 
impregnado 

e 
termoligado 
quimicament
e com resina 
poliuretanica

, dublada 
com adesivo 
termoplástic

o. A 
palmilha 

passa por 
tratamento 

com plasma 
que melhora 
a ligação e 
compacidad

e das 
partículas de 

cerâmica, 
que 

proporciona
m um maior 

grau de 
dureza e 

resistência 
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mecânica, 
física e 

química. 
Palmilha 

dublada em 
manta 

nãotecido na 
região 

externa do 
pé do 

usuário para 
maior 

adesão na 
montagem. 

Especificaçõ
es da 

palmilha de 
montagem à 

prova de 
perfuração 
Espessura  
3,20 a 3,50 

mm 
Gramatura 

(g/m²) 3 250 
a 3350  g/m² 
Resistência 
à perfuração 

Mínimo 1 
150 N 

2.8 
PALMILHA 

DE 
LIMPEZA, 

palmilha em 
látex, com 
sistema de 

absorção de 
impactos, 
respirável, 

antibacterian
a, efeito 

memória, 
alta 

absorção e 
desorção de 

água, 
dublada em 
microfibra 

impregnada 
em 

poliuretano 
respirável. 

Especificaçõ
es 

Dureza 
(Asker C)  
25 ± 2% 

Densidade 
0,39g/cm3 ± 

2% 
Absorção e 
desorção de 
água (ISO – 

20345) 
Absorção – 
155 mg/cm2 
± 10% após 
30minutos 
Desorção – 
98% após 
24 horas 

2.9 
ILHÓSES; 
ilhoses em 
número de 
22 peças 
por pé, de 

Alumínio na 
cor preta 

com 

aproximada
mente 10 

mm de 
diâmetro 

externo. Nas 
laterais onde 
irão fixados 
os ilhoses 
haverá um 

recorte em V 
na horizontal 
na altura do 

4 ilhós. 
2.10 

ATACADOR
; em 

poliéster na 
cor preta, 

com 
ponteiras 

em acetato, 
comprimida 

ou 
plastificada, 

com os 
seguintes 

dados 
técnicos: 

Especificaçõ
es 

Compriment
o 1,90 m ± 

1cm 
Resistência 
à fricção 30 
000 ciclos 

2.11 
AVIAMENT
OS; de 1ª 
qualidade, 
sendo que 
as costuras 
do reforço 
da gáspea, 

reforço 
frontal, 
partes 

dianteira e 
traseira do 

cano 
deverão ser 
feitas com 
linha 30, e 
as demais 
com linhas 
40, ambas 
de náilon. 

As costuras 
devem ser 
reforçadas 
internament
e com fita de 
reforço em 
náilon auto 

colante. 
2.12  

SOLADO, 
Borracha 

legítima cor 
preta, em 
forma de 

unisola (sola 
e salto em 

peça única), 
antiderrapan

te, com 
canaleta 

para 
blaqueação 

lateral, 
tendo como 

base 
polímero 

especial e 
cargas 

minerais que 
confere 

boas 
propriedade

s de 
aderência, 

resiliência e 
baixa 

deformação, 
boa 

resistência à 
ruptura, ao 
rasgo e às 

altas 
temperatura
s. O mesmo 
deve seguir 
as seguintes 
especificaçõ
es técnicas: 
Especificaçõ

es 
Profundidad

e do 
antiderrapan

te mínimo 
5mm 

Espessura 
da camada 
interna do 

solado 
mínimo 
4mm 

Densidade 
1,12 g/cm3 
± 2 g/cm3 
Abrasão 
Máximo 
130mm3 

Dureza 60 ± 
4 Shore A 

Resistência 
à flexão 
incisão 

inicial 2,02 ± 
0,02mm - 

após 30.000 
flexões 

acréscimo 
máximo 
4,00mm 
(fenda 

máxima até 
6mm). 
2.13 

SISTEMA 
DE 

MONTAGE
M: Cabedal 
e solado, 

fixados pelo 
sistema 
blak; o 
calçado 

deverá ser 
100% 

blaqueado 
nas laterais. 

2.14 
ALTURA DO 

CANO; 
deverá ser 
medida de 

acordo com 
o item 6.2.2 
da norma 

ABNT NBR 



Castanhal-PA, 26 de abril de 2017.                    Diário Oficial                      Ano XXIII                   Edição nº 458 

12 

ISO 
20344:2008 

(onde a 
altura é a 
distancia 

vertical entre 
o ponto mais 

baixo da 
palmilha 

interna e o 
ponto mais 

alto do 
cabedal). 
Será de 

220mm de 
altura para o 
número 40 , 

podendo 
aumentar ou 

diminuir 
proporcional

mente, 
conforme a 
numeração. 

2.15 
Resistência 
a Separação 

do Solado 
do Cabedal 

Força de 
arranque do 

solado - 
Mínimo 
500N 

3. 
EMBALAGE

M 
Embalagem 
Individual: 
devera se 
embalada 

individualme
nte em caixa 
de papelão 
ondulado 

duplex 
450grs. 

impressa em 
maquina 

flexografica 
monocolor. 
Embalagem 

Coletiva: 
Deverá ser 
acondiciona
das com dez 

pares de 
coturno, em 

caixa de 
papelão 

ondulado, 
duplex 
450grs, 

contendo a 
numeração 

dos 
calçados 

nela 
contidos e 
dados do 
fabricante. 

4. LAUDOS 
TÉCNICOS 

Laudos 
técnicos, 

emitidos por 
Laboratório 
credenciado 
ao Ministério 
do Trabalho 

(IPT – 

Instituto de 
Pesquisas 

Tecnológica
s ou similar) 
na área de 
análise em 
calçados, 

comprovand
o as 

característic
as dos itens 

abaixo: 
2.1 – 

CABEDAL 
2.2 – CANO 
– TECIDO 

PLANO 
POLIAMIDA 

2.3 - 
FORRO 

2.7 - 
PALMILHA 

DE 
MONTAGE

M 
2.8 – 

PALMILHA 
DE 

LIMPEZA 
2.12 - 

SOLADO 
Os laudos 
técnicos 

deverão ser 
apresentado
s na fase de 
habilitação, 
juntamente 
com demais 
documentos 
e certidões 

de 
habilitação. 

OBS: Os 
laudos 

técnicos 
apresentado
s deveram 
seguir as 
normas 

atualmente 
vigentes no 

país as 
quais estão 
descritas no 
diário oficial 

da união; 
são elas: 

ABNT NBR 
ISO 20344 – 
Métodos de 
ensaios em 

calçados 
ABNT NBR 
ISO 20347 – 

Calçado 
ocupacional 
Juntamente 

com os 
laudos 

solicitados 
acima a 
empresa 
deverá 

apresentar 
uma 

amostra 
(par) do 
material 

ofertado de 
acordo com 

as 
especificaçõ
es. Marca 

Arroyo.(ITE
M 

EXCLUSIV
O PARA 

ME/EPP/ME
I) 

 

VALOR TOTAL   R$ 73.615,00  

COLARES INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 
Mauro Cezar Ferreira Pompeu 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
016/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 017/2017 
Às nove horas do dia vinte e sete de abril 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 
017/2017, Processo de nº 2017/2/1547 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 017/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto o 
serviço de confecções de uniformes dos agentes 
de trânsito, destinado a atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de trânsito – SEMUTRAN 
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 serviço de confecções de 
uniformes dos agentes de trânsito, destinado a 
atender as necessidades da  Secretaria de 
Trânsito - SEMUTRAN 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, 
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observadas as disposições contidas no Edital do 
Pregão Presencial SRP nº 017/2017. 

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 017/2017.  

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 30 (trinta) 
dias corridos 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. 

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. 
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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 

COLARES INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 
Representante legal: Mauro Cezar Ferreira 

Pompeu 
CNPJ: 21.309.326/0001-75 

 
PORTARIA Nº1.211/17, DE 24/04/17 

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 
Nº1105/17, de 07/02/1417 e, Parecer Jurídico 
nº341/2017, de 18/04/2017; 

E, CONSIDERANDO que, o servidora abaixo 
relacionado percebeu gratificação sobre seus 
vencimentos pelo exercício de regime de 
Dedicação Exclusiva, pelo período de 05 anos 
ininterruptos, concedido pela Portaria nº051/05, de 
14/01/2005, alterada pela Portaria nº 2.399-A/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 FRANCISCO JOSÉ LIMA, função 
Agente Administrativo, lotação Gabinete do 
Prefeito. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
excluindo o nome do servidor das Portaria nº 
051/05, de 14/01/2005 e, Portaria nº 2.399-A/15, 
de 18 de setembro de 2015.  

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

aos 24 dias do mês de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.213/17, DE 24/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 

QUE LHE CONFERE O ARTIGO 32, 
PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 
MUNICIPAL N°026/12, DE 10 DE 
FEVEREIRO DE 2016, 

Considerando, o Processo n°2712/2017, de 
08/03/17 e, Parecer Jurídico n°328/17 de 18/04/17, 
Resolve: 

Art. 1º - Conceder, 20% (Vinte Por Cento) de 
gratificação pelo exercício de atividades de 
docência em salas multifuncionais na E.M.E.F 
“Maria de Nazaré Gomes Torres”, a servidora 
ELIZA MOURA DA SILVA, função Professor PEB 
II – Zona Urbana, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 06 de fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.214/17, DE 24/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 32, 
PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 
MUNICIPAL N°026/12, DE 10 DE 
FEVEREIRO DE 2016, 

Considerando, o Processo n°2711/2017, de 
08/03/17 e, Parecer Jurídico n°327/17 de 18/04/17, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 20% (Vinte Por Cento) de 
gratificação pelo exercício de atividades de 
docência em salas multifuncionais na E.M.E.F 
“Maria da Encarnação”, a servidora SOLIMAURA 
COSTA PEREIRA, função Professor Pedagogia – 
Zona Urbana, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 19 de janeiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.215/17,DE 24/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 1º da Portaria nº 
987/17, de 07 de abril de 2017, que concede 
Licença Especial (Prêmio), a servidora REGINA 
MARIA CORDOVIL DE MOURA, para constar seu 
nome correto, onde se lê: REGINA MARIA 
CORDOVIL DE MOURA, leia-se: REGINA MARIA 
CORDOVIL DE OLIVEIRA, permanecendo os 
demais dados inalterados.  

Art. 2º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.218/17, DE 24/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor FRANCISCO ANDRÉ CASTRO E SILVA, 
Secretário Municipal de Habitação, referente 
viagem  a cidade de Belém-Pa, já realizada no(s) 
dia(s) 18 de março do corrente ano, objetivando 
conversa com o Procurador Fundiário da ITERPA e 
entrega de documentos na Caixa Econômica 
Federal GE HABITAÇÃO BELÈM-GIHAB/BE. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$253,10 
(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Dez 
Centavos), na rubrica orçamentária de 1313-
Secretaria Municipal de Habitação 
16.122.0009.2.105-Manutenção das Atividades da 
Sec. de Habitação 3.3.90.14.00-Diárias Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.219/17, DE 24/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal 

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

Sr(ª)  servidor FRANCISCO ANDRÉ CASTRO E 

SILVA, Secretário Municipal de Habitação, 

referente viagem  a cidade de Ipixuna, já 

realizada no(s) dia(s)  06 de abril do corrente 

ano, para participar de reunião com Caixa 

Econômica e Prefeituras próximas sobre 

PMCMV Faixa 1.5; Investimentos e 

Incentivos para Produtores Rurais, Indústria e 

Comércio; Cooperação Mútua entre 

Municípios e situação dos mesmos. 

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

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

(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Dez 

Centavos), na rubrica orçamentária de 1313-

Secretaria Municipal de Habitação 

16.122.0009.2.105-Manutenção das 

Atividades da Sec. de Habitação 3.3.90.14.00-

Diárias Civil. 

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

comprovação da viagem e relatório das 

atividades à Coordenadoria de Controle 

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

o retorno, sob pena de sob pena de inviabilizar 

pedidos e recebimento novas diárias, bem 

como devolução do valor integral. 

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

Palácio Maximino Porpino da Silva, 24 de 

abril de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.220/17, DE 24/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor FRANCISCO ANDRÉ CASTRO E SILVA, 
Secretário Municipal de Habitação, referente 
viagem  a cidade de Belém-Pa, já realizada no(s) 
dia(s)  11 de abril do corrente ano, objetivando 
participação no Seminário de Capacitação Gerente 
Municipal de Convênios e Contratos – GMC 
realizado pela Caixa Econômica Federal. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$253,10 
(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Dez 
Centavos), na rubrica orçamentária de 1313-
Secretaria Municipal de Habitação 
16.122.0009.2.105-Manutenção das Atividades da 
Sec. de Habitação 3.3.90.14.00-Diárias Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.221/17, DE 25/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 05(cinco) diária(s) a(o) Sr(ª) 
servidora CÉLIA ODETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO, 
ocupante do cargo comissionado de Coordenadora 
de Gestão Agrosilvopastoris, lotação Secretaria de 
Meio Ambiente, referente viagem  à cidade de 
Belém/PA, no(s) dia(s) 24, 25, 26, 27 e 28 de abril 
do corrente ano, objetivando participar do Curso de 
Capacitação em LICENCIAMENTO DE 
ATIVIDADES RURAIS, para aprimoramento da 
qualidade de serviços de cadastramento das 
atividades rurais de interesse desta 
municipalidade. 

Art.2º - Conceder a referida servidora (a) o 
valor de cada diária de  R$   111,21 (Cento e Onze 
Reais e Vinte e Um Centavos), na rubrica 
orçamentária de 2101 – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 18.122.0066.2.127 – Manutenção 
das Atividades da Sec. de Meio Ambiente 
3.3.90.14.00 – Diárias Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.222/17, DE 25/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES : 

Considerando, o Ofício 
n°032/2017, datado de 05/04/2017, 
da EMEIF Luiz Augusto Paiva de 
Oliveira, encaminhado à Secretaria 
Municipal de Educação, que trata do 
resultado das eleições para a gestão 
escolar, 2017/2019, 

Considerando, o Ofício 
n°054/2017/RH/SEMED/PMC, 
datado de 19/04/2017, constante do 
Processo n°4802/2017, 

RESOLVE: 
Art. 1º -  Designar, o servidor 

JOSIAS FERREIRA NEVES, função 
Professor  de Educação Básica I, para 

exercer o cargo comissionado de 
Diretor Escolar (EMEIF. Luiz Augusto 
Paiva de Oliveira), lotação Secretaria 
Municipal de Educação, com 
65%(Sessenta e Cinco Por Cento) de 
gratificação de Direção Escolar. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com data a partir de 02 de maio 
de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

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

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.223/17, DE 25/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES : 

Considerando, o Ofício n°032/2017, datado de 
05/04/2017, da EMEIF Luiz Augusto Paiva de 
Oliveira, encaminhado à Secretaria Municipal de 
Educação, que trata do resultado das eleições para 
a gestão escolar, 2017/2019, 

Considerando, o Ofício 
n°054/2017/RH/SEMED/PMC, datado de 
19/04/2017, constante do Processo n°4802/2017, 
RESOLVE:  

Art. 1º -  Designar, a servidora JOCICLENE 
DA SILVA TEIXEIRA, função Professor  de 
Educação Básica I, para exercer o cargo 
comissionado de Vice-Diretora Escolar (EMEIF. 
Luiz Augusto Paiva de Oliveira), lotação Secretaria 
Municipal de Educação, com 35%(Trinta e Cinco 
Por Cento) de gratificação de Vice-Direção 
Escolar. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com data 
a partir de 02 de maio de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 

PORTARIA Nº1.230/17, DE 25/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidora MARIA ELANE GADELHA COSTA, 
Superintendente da Fundação Cultural de 
Castanhal, referente viagem  a cidade de Belém-
Pa, para o dia 25 de abril do corrente ano, 
objetivando a participação na reunião com a 
Fundação Carlos Gomes, a fim de coletar 
informações sobre bandas municipais de interesse 
desta municipalidade. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$253,10 
(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Dez 
Centavos), na rubrica orçamentária de 2020 – 
Fundação Cultural de Castanhal – FCC 
13.392.0012.2.124 – Manutenção das Atividades 
da Fundação Cultural de Castanhal 3.3.90.14.00 – 
Diárias Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.231/17, DE 25/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor EDWIN LUIZ PICANÇO PALHETA, 
Coordenador de Recursos Humanos, lotação 
Fundação Cultural de Castanhal, referente viagem  
a cidade de Belém-Pa, para o dia 25 de abril do 
corrente ano, objetivando a participação na reunião 
com a Fundação Carlos Gomes, a fim de coletar 
informações sobre bandas municipais de interesse 
desta municipalidade. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$111,21 ( Cento 
e Onze Reais e Vinte e Um Centavos), na rubrica 
orçamentária de 2020 – Fundação Cultural de 
Castanhal – FCC 13.392.0012.2.124 – 
Manutenção das Atividades da Fundação Cultural 
de Castanhal 3.3.90.14.00 – Diárias Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.232/17, DE 25/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 05(cinco) diária(s) a(o) Sr(ª) 
servidor JOSÉ AUGUSTO REIS DE SOUSA, ocupante 
do cargo comissionado de Auxiliar de 
Coordenadoria de Gestão Agrosilvopastoris, 
lotação Secretaria de Meio Ambiente, referente 
viagem  à cidade de Belém/PA, no(s) dia(s) 24, 25, 
26, 27 e 28 de abril do corrente ano, objetivando 
participar do Curso de Capacitação em 
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES RURAIS, para 
aprimoramento da qualidade de serviços de 
cadastramento das atividades rurais de interesse 
desta municipalidade. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor de cada diária de  R$   74,14 (Setenta e 
Quatro Reais e Quatorze Centavos), na rubrica 
orçamentária de 2101 – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 18.122.0066.2.127 – Manutenção 
das Atividades da Sec. de Meio Ambiente 
3.3.90.14.00 – Diárias Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25/04/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.235/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 161 
INCISO II DA LEI Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999. 

Considerando, o recebimento do Ofício 
nºCER-065/2017, de 25 de abril de 2017; 
Resolve: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por 
Cento), de gratificação de Gratificação de 
Dedicação Exclusiva, aos  servidores abaixo 
relacionados, função Motorista, lotação Gabinete 
do Prefeito. 

01-ALLAN RICARDO CHAGAS DE OLIVEIRA 
02-ODAIR JOSÉ DO CARMO SILVA 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 01 de abril de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25/04/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.236/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª)  Sr. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal, 

referente viagem  a cidade de Belém-Pa, no(s) 
dia(s) 26 e 27 de abril do corrente ano, para 
participar da Implantação do Fórum Permanente 
de Prefeitos e Prefeitas do Pará Sustentável, 
promovido pelo Governo do Estado do Pará. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$534,33 
(Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e 
Três Centavos), na rubrica orçamentária de 0101 – 
Gabinete do Prefeito 04.122.0002.2.001 – 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Prefeito 3.3.90.14.00 – Diárias Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25/04/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.237/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor MOZART JOÃO DA MATA, Secretário de  
Planejamento e Gestão, referente viagem  a cidade 
de Belém-Pa, no(s) dia(s)  26  e 27 de abril do 
corrente ano, para participar da Implantação do 
Fórum Permanente de Prefeitos e Prefeitas do 
Pará Sustentável, promovido pelo Governo do 
Estado do Pará. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$253,10 
(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Dez 
Centavos), na rubrica orçamentária de 0404 – 
Secretaria Municipal de Planejamento 
04.121.0006.2.012 – Manutenção e 
Operacionalização das Ativ. Da Sec. de 
Planejamento 3.3.90.14.00 – Diárias Civil 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25/04/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.238/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor ADRIANO SALES DOS SANTOS SILVA, 
Secretário de Educação, referente viagem  a 
cidade de Belém-Pa, no(s) dia(s)  26  e 27 de abril 
do corrente ano, para participar da Implantação do 
Fórum Permanente de Prefeitos e Prefeitas do 
Pará Sustentável, promovido pelo Governo do 
Estado do Pará. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$253,10 

(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Dez 
Centavos), na rubrica orçamentária de 0606 – 
Secretaria Municipal de Educação 
12.122.0017.2.015 – Manutenção das Atividades e 
Operacionalizançao das Atividades da Sec. de 
Educação 3.3.90.14.00 – Diárias Civil 
12.361.0015.2.017 – Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental 3.3.90.14.00 – Diárias Civil 
12.365.0013.2.022 – Desenvolvimento do Ensino 
Infantil 3.3.90.14.00  - Diárias Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25/04/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.239/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 02duas) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor AMIRALDO LIMA TORRES, Secretário de 
Assistência Social, referente viagem  a cidade de 
Belém-Pa, no(s) dia(s)  26  e 27 de abril do 
corrente ano, para participar da Implantação do 
Fórum Permanente de Prefeitos e Prefeitas do 
Pará Sustentável, promovido pelo Governo do 
Estado do Pará. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$253,10 
(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Dez 
Centavos), na rubrica orçamentária 0808 – 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações da 
Sec. de Assistência Social 3.3.90.14.00 – Diárias 
Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25/04/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.240/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor ALLAN RICARDO CHAGAS DE OLIVEIRA, 
função Motorista, lotação Gabinete do Prefeito, 
referente viagem  a Belém-Pa, no(s) dia(s) 26 e 27 
de abril do corrente ano, para conduzir servidores 
para participarem da Implantação do Fórum 
Permanente de Prefeitos e Prefeitas do Pará 
Sustentável, promovido pelo Governo do Estado 
do Pará. 
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Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o 
valor unitário de cada diária de R$ 31,23 (Trinta e 
Um Reais e Vinte e Três Centavos),  na rubrica 
orçamentária de 0101 – Gabinete do Prefeito 
04.122.0002.2.001 – Manutenção das Atividades 
do Gabinete do Prefeito 3.3.90.14.00 – Diárias Civil 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva,  25 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.241/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor ODAIR JOSÉ DO CARMO SILVA, função 
Motorista, lotação Gabinete do Prefeito , referente 
viagem  a cidade de Belém-Pa, no(s) dia(s)  27 de 
abril do corrente ano, para conduzir servidores 
para participarem  do Encontro de Assessores de 
Comunicação de Prefeituras do Pará. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária  de  R$31,23 (Trinta e 
Um Reais e Vinte e Três Centavos), na rubrica 
orçamentária 0101 – Gabinete do Prefeito 
04.122.0002.2.001 – Manutenção das Atividades 
do Gabinete do Prefeito 3.3.90.14.00 – Diárias 
Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.242/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor ISMAEL ALEIXO DE OLIVEIRA, ocupante do 
cargo comissionado de Assessor de Gabinete 
Nível I, lotação Gabinete do Prefeito , referente 
viagem  a cidade de Belém-Pa, no(s) dia(s)  27 de 
abril do corrente ano, para participar do Encontro 
de Assessores de Comunicação de Prefeituras do 
Pará. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária  de  R$77,84 (Setenta 
e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos), na 
rubrica orçamentária 0101 – Gabinete do Prefeito 
04.122.0002.2.001 – Manutenção das Atividades 
do Gabinete do Prefeito 3.3.90.14.00 – Diárias 
Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.243/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor NATÁLIA LAMEIRA PIEDADE, ocupante do 
cargo comissionado de Auxiliar da Coordenadoria 
de Comunicação e Imprensa,  lotação Gabinete do 
Prefeito , referente viagem  a cidade de Belém-Pa, 
no(s) dia(s)  27 de abril do corrente ano, para 
participar  para participar do Encontro de 
Assessores de Comunicação de Prefeituras do 
Pará. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária  de  R$74,14 (Setenta 
e Quatro Reais e Quatorze Centavos), na rubrica 
orçamentária 0101 – Gabinete do Prefeito 
04.122.0002.2.001 – Manutenção das Atividades 
do Gabinete do Prefeito 3.3.90.14.00 – Diárias 
Civil. 

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

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.244/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor PAULO ALLANKAISTEIM QUEIROZ FERREIRA, 
ocupante do cargo comissionado de Coordenador 
de Comunicação e Imprensa, lotação Gabinete do 
Prefeito , referente viagem  a cidade de Belém-Pa, 
no(s) dia(s)  27 de abril do corrente ano, para  
participar do Encontro de Assessores de 
Comunicação de Prefeituras do Pará. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária  de  R$111,21 (Cento 
e Onze Reais e Vinte e Um Centavos), na rubrica 
orçamentária 0101 – Gabinete do Prefeito 
04.122.0002.2.001 – Manutenção das Atividades 
do Gabinete do Prefeito 3.3.90.14.00 – Diárias 
Civil. 

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

pena de inviabilizar pedidos e recebimento novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.245/17, DE 25/04/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL,  NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Considerando, o Ofício de n°018/CAA, datado 
de 24 de abril de 2017, da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento, constante do 
Processo n°4873, de 24/04/17. 

Art. 1º - Excluir da Portaria nº669/17, de 08 de 
março de 2017, que concedeu 50% (Cinquenta Por 
Cento), de Gratificação de Tempo Integral, o nome 
do servidor ANTONIO DA SILVA PAIVA NETO, 
função Eletricista, lotação Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir 
de 02 maio de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

mês de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.246/17, DE 25/04/17 
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 
Nº394/14, de 26/01/17 e, Parecer Jurídico 
nº274/2017, de 29/03/2017; 

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, concedido pela Portaria nº533/09, de 
13/04/2009, alterada pela Portaria nº 2.399-Q/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 60% 
(Sessenta Por Cento), recebido no cargo efetivo, 
pelo período previsto em lei, sobre o vencimento 
base da servidora ROZIANE MARIA ANDRADE 

DE SOUZA, função Agente Administrativo, lotação 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
Revogando a Portaria nº 533/09, de 13/04//2009 e, 
excluindo o nome da referida servidora da Portaria 
nº 2.399-Q/15, de 18 de setembro de 2015.  

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

aos 25 dias do mês de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.247/17, DE 25/04/17 
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 
Nº503/17, de 27/01/17 e, Parecer Jurídico 
nº273/2017, de 29/03/2017; 

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, concedido pela Portaria nº612/2011, 
de 01 de abril de 2011.  
R E S O L V E : 

1º - Determinar a incorporação de Gratificação 
de Dedicação Exclusiva, de 100% (Cem Por 
Cento), recebido no cargo efetivo, pelo período 
previsto em lei, sobre o vencimento base da 
servidora ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA, função 
Enfermeira, lotação Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
Revogando a Portaria nº612/2011, de 01 de abril 
de 2011. 

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

aos 25 dias do mês de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.248/17, DE 25/04/17 
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 
Nº269/17, de 25/01/17 e, Parecer Jurídico nº272 
/2017, de 29/03/2017; 

E, CONSIDERANDO que, o servidor abaixo 
relacionado percebeu gratificação sobre seus 
vencimentos pelo exercício de regime de Tempo 
Integral, pelo período de 05 anos ininterruptos, 
concedido pela Portaria nº1657/2011, de 01 de 
novembro de 2011.  
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
Gratificação de Tempo Integral, de 50% (Cinquenta 
Por Cento), recebido no cargo efetivo, pelo período 
previsto em lei, sobre o vencimento base do 
servidor ADRIANO LIMA MOURA, função Zelador, 
lotação Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
Revogando a Portaria nº1.657/2011, de 01 de 
novembro de 2011. 

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

aos 25 dias do mês de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.249/17, DE 25/04/17 
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 
Nº3139/17, de 16/03/17 e, Parecer Jurídico 
nº336/2017, de 20/04/2017; 

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, concedido pela Portaria 
nº1.109/2007, de 12 de novembro de 2007 e, 
alterada pela Portaria n°2.399-J/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 100% 
(Cem Por Cento), recebido no cargo efetivo, pelo 
período previsto em lei, sobre o vencimento base 
do servidor CARLOS ALBERTO FERNANDES FERREIRA, 
função Músico, lotação Fundação Cultural do 
Município de Castanhal. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
Revogando a Portaria nº1.109/07, de 12/11/07 e, 
excluindo o nome do referido servidor da Portaria 
n°2.399-J/15, de 18/09/15. 

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

aos 25 dias do mês de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.250/17, DE 26/04/2017 
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, Parecer Jurídico nº 
339/2017, de 24/04/2017 dos autos do Processo 
Nº2777/17, de 09/03/2017; 

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 Nº013/08, de 
04/01/2008;  
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 
60%(Sessenta Por Cento), pelo período previsto 
em lei, sobre o vencimento base da servidora 
TATIANE DO NASCIMENTO ROCHA, no cargo de 
Agente Administrativo, lotação Secretaria Municipal 
de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 24 de abril de 2017, revogando a 
Portaria Nº013/08, de 04/01/2008. 

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

aos 26 dias do mês de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.251/17, DE 26/04/2017 
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, Parecer Jurídico nº 
338/2017, de 24/04/2017 dos autos do Processo 
Nº1433/17, de 13/02/2017; 

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 Nº464/11, de 
18/04/2011; nº 925/13, de 12/03/2013 e, nº2.399-
B/15, de 18/09/2015. 
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 CLAUDIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, no cargo de Agente 
Administrativo-Zona Urbana, lotação Secretaria 
Municipal de Finanças. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 24 de abril de 2017, revogando a 
Portaria Nº464/11, de 18/04/2011; e excluindo o 
nome da servidora das portarias nº 925/13, de 
12/03/2013 e, nº2.399-B/15, de 18/09/2015. 

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

aos 26 dias do mês de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.252/17, DE 26/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 45, 
INCISO IV, ARTIGO 48, PARÁGRAFOS 
1º, 2º, 3º,4º, 5º(ALTERADO) E 6º DA LEI 
MUNICIPAL Nº026/12, DE 10 DE MAIO 
DE 2012, ALTERADO PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 008/14, DE 02 DE 
JULHO DE 2014, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder Licença para 

Aprimoramento Profissional (Mestrado 

Acadêmico em Estudos Antrópicos na 

Amazônia), a servidora JOANA MENEZES 

CORRÊA MONTEIRO, função Professor 

Pedagogia-Zona Urbana, lotação Secretaria 

Municipal de Educação, no período com inicio 

dia 05 de abril de 2017 e término dia 31 de 

março de 2019, com retorno dia 01 de abril de 

2019, conforme pedido formalizado através do 

Processo Nº4735/2017, datado de 20 de abril 

de 2017, análise da Coordenadoria de 

Recursos Humanos e,  Parecer Normativo nº 

007, datado de 06 de março de 2017. 

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

efeito retroativo 05 de abril de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de 

abril  de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


