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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 027/2017 

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 027/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada ao fornecimento de 
hortifrutigranjeiros, destinado a atender as 
necessidades da Secretaria de Assistência Social-
SEMAS deste município de Castanhal/PA, resolve 
HOMOLOGAR: as Licitantes: 

Os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34 a empresa C. C. 
COMERCIAL LTDA – ME 

Os itens 06, 11, 29 e 30a empresa AIKY 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 

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

Castanhal (PA), 28 de abril de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

EMPRESA:C.C.COMERCIAL LTDA–ME  

ENDEREÇO: Av: Barão do Rio Branco nº 1817 - 
Sala 204 Bairro - Centro - Castanhal – Pará 
CNPJ:13.564.577/0001-78 
FONE:3711-2116/98107-3013/98483-7145 
EMAIL:comercialcristalltda@gmail.com 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO 

EMB
ALA
GEM 

UN
ID. 

MAR
CA 

QTD
E. 

TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VAL
OR 
TOT
AL 

(EM 
R$) 

ITEM 

V. 
UNI
T. 

V. 
TOTAL 

 

1 

ALFACE de 1º 
qualidade 
(folhas novas 
verdes, 
viçosas livre 
de fungos e 
sujicidades). 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Basqu
eta 

plástic
a com 
até 40 
maços 

de 
300g. 

MA
ÇO 

HORT 
FRUT 

350 2,87 
1.004,

50 

2 

ABACATE 
Regional boa 
qualidade, 
grau médio de 
amadurecime
nto. Grau de 
maturação 
adequado ao 

Embal
agem 
plástic
a tipo 
basqu
eta até 

30 
unidad

KG 
HORT 
FRUT 

200 5,35 
1.070,

00 

consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

es. 

3 

ABACAXI 
Regional de 
boa 
qualidade, 
sem 
machucado, 
grau médio de 
amadurecime
nto. Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Embal
agem 
plástic
a tipo 
basqu
eta até 

30 
unidad

es. 

KG 
HORT 
FRUT 

250 3,59 897,50 

4 

BATATA 
INGLESA de 
1º qualidade 
tamanho 
médio e 
grande, 
integra, 
consistência 
firme, casca 
lisa, sem 
indícios de 
germinação, 
livre de 
fungos e 
sujidades. 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Saca 
apropri

ada 
até 

30kg, 
embal
agem 

apropri
ada 
até 

1000g. 

KG 
HORT 
FRUT 

100
0 

4,00 
4.000,

00 

5 

BATATA 
DOCE de 1º 
qualidade 
tamanho 
médio e 
grande, 
integra, 
consistência 
firme, casca 
lisa, sem 
indícios de 
germinação, 
livre de 
fungos e 
sujidades. 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Saca 
apropri

ada 
até 

30kg, 
embal
agem 

apropri
ada 
até 

1000g. 

KG 
HORT 
FRUT 

200 3,70 740,00 

7 

CEBOLA 
BRANCA 
seca, de 1º 
qualidade 
tamanho 
médio e 
grande, 
integra, 
consistência 
firme, casca 

Saca 
apropri

ada 
até 

30kg, 
embal
agem 

apropri
ada 
até 

KG 
HORT 
FRUT 

500 3,30 
1.650,

00 

lisa, sem 
indícios de 
germinação, 
livre de 
fungos e 
sujidades. 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

1000g. 

8 

CHEIRO 
VERDE de 1º 
qualidade 
(folhas novas 
verdes, 
viçosas livre 
de fungos e 
sujicidades). 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Basqu
eta 

plástic
a com 
até 20 
maços
/embal
agem 
individ

ual 
apropri

ado 
para 
cada 
de 

500g. 

MA
ÇO 

HORT 
FRUT 

624 2,85 
1.778,

40 

9 

COUVE 
MANTEIGA 
de 1º 
qualidade 
(folhas novas 
verdes, 
viçosas livre 
de fungos e 
sujicidades). 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Basqu
eta 

plástic
a com 
até 40 
maços

/ 
Embal
agem 
individ

ual 
apropri

ado 
para 
cada 
de 

500g. 

MA
ÇO 

HORT 
FRUT 

600 2,25 
1.350,

00 

10 

CHICÓRIA de 
1º qualidade 
(folhas novas 
verdes, 
viçosas livre 
de fungos e 
sujicidades). 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Basqu
eta 

plástic
a com 
até 20 
maços

/ 
Embal
agem 
individ

ual 
apropri

ado 
para 
cada 
de 

500g. 

MA
ÇO 

HORT 
FRUT 

104 1,90 197,60 

12 

LIMÃO novo 
integral 
tamanho 
médio de boa 
qualidade, 
livre de 
fungos e 
sujicidade 
para 
consumo. 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 

Embal
agem 
plástic
a até 
02 kg. 

KG 
HORT 
FRUT 

200 2,90 580,00 
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partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

13 

MACAXEIRA 
deverá 
apresentar 
odor 
agradavel, 
consistência 
firme, não 
deverá 
apresentar 
perfurações, 
machucados, 
coloração não 
caracteristicas
. Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Saca 
apropri

ada 
até 

50kg, 
embal
agem 

apropri
ada 

até 02 
kg. 

KG 
HORT 
FRUT 

200 3,42 684,00 

14 

TOMATE de 
1º qualidade 
tamanho 
médio e 
grande, 
integro, 
consistência 
firme, casca 
lisa, livre de 
fungos e 
sujidades. 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Saca 
apropri

ada 
até 

30kg, 
embal
agem 

apropri
ada 
até 

1000g. 

KG 
HORT 
FRUT 

364 4,72 
1.718,

08 

15 

REPOLHO 
BRANCO 
(folhas novas, 
verde escura, 
cor uniforme), 
livre de 
fungos e 
sujidades 
para 
consumo. 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Basqu
eta 

plástic
a com 
até 40 
maços

/ 
Embal
agem 
individ

ual 
apropri

ado 
para 
cada 
de 

500g. 

KG 
HORT 
FRUT 

200 3,42 684,00 

16 

PEPINO de 1º 
qualidade 
tamanho 
médio e 
grande, 
integro, 
consistência 
firme, casca 
lisa, livre de 
fungos e 
sujidades. 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 

Saca 
apropri

ada 
até 

30kg, 
embal
agem 

apropri
ada 
até 

1000g. 

KG 
HORT 
FRUT 

208 2,77 576,16 

partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

17 

PIMENTÃO 
de 1º 
qualidade 
tamanho 
médio e 
grande, 
integro, 
consistência 
firme, casca 
lisa, livre de 
fungos e 
sujidades. 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Saca 
apropri

ada 
até 

30kg, 
embal
agem 

apropri
ada 
até 

1000g. 

KG 
HORT 
FRUT 

156 5,92 923,52 

18 

FEIJÃO DE 
CORDA de 1º 
qualidade, 
vagem verde, 
livre de 
fungos e 
sujidades. 
Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Basqu
eta 

plástic
a com 
até 40 
maços

/ 
Embal
agem 
individ

ual 
apropri

ado 
para 
cada 
de 

500g. 

MA
ÇO 

HORT 
FRUT 

65 2,74 178,10 

19 

FEIJÃO 
CAUPI, tipo 1, 
grãos de 
tamanho e 
formas 
naturais, 
maduros, 
limpos, isento 
de material 
terroso, 
sujicidades e 
mistura de 
outras 
variedades e 
especies 
conforme 
estabelecido 
pelo Ministerio 
da Agricultura. 
O produto 
deve conter 
data de 
fabricação 

Embal
agem: 
primári

a 
plástic

a 
transp
arente, 
atóxic

a 
resiste

nte 
com 

01 kg. 
Embal
agem 
secun
dária - 
Fardo 
plástic

o 
transp
arente 

até 
30kg. 

  
HORT 
FRUT 

200 5,35 
1.070,

00 

20 

BANANA 
PRATA de 
boa 
qualidade, 
grau médio de 
amadurecime
nto . Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 

Basqu
eta 

plástic
a tipo 
basqu
eta até 

30 
unidad

es/ 
Banan

a 
amadu
recida 

KG 
HORT 
FRUT 

1.34
5 

4,50 
6.052,

50 

nas unidades 
indicadas. 

em 
penca. 

21 

MAMÃO 
PAPAIA de 
boa 
qualidade, 
sem 
machucado 
grau médio de 
amadurecime
nto . Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Embal
agem 
plástic
a tipo 
basqu
eta até 

30 
unidad

es. 

KG 
HORT 
FRUT 

572 3,88 
2.219,

36 

22 

MELANCIA 
de boa 
qualidade, 
sem 
machucado 
grau médio de 
amadurecime
nto . Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Embal
agem 
plástic
a tipo 
basqu
eta até 

30 
unidad

es. 

KG 
HORT 
FRUT 

780 1,80 
1.404,

00 

23 

LARANJA In 
Natura de boa 
qualidade, 
sem 
machucado 
grau médio de 
amadurecime
nto . Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Embal
agem 
plástic
a tipo 
basqu
eta até 

30 
unidad

es. 

KG 
HORT 
FRUT 

500 1,97 985,00 

24 

TANGERINA 
In Natura de 
boa 
qualidade, 
sem 
machucado 
grau médio de 
amadurecime
nto . Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a 
partir de 24 
horas da data 
de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Embal
agem 
plástic
a tipo 
basqu
eta até 

30 
unidad

es. 

KG 
HORT 
FRUT 

500 5,75 
2.875,

00 

25 

FARINHA DE 
TAPIOCA 
regional 
torrada e 
seca, 
granulada, de 
primeira 
qualidade, 
isentas de 
matéria 
terrosa e 
parasitos, não 
poderá estar 

Fardo 
plástic

o 
transp
arente 
até 20 

kg / 
embal
agem 
plástic
a até 
01 kg. 

KG 
REGIO

NAL 
100 

11,0
0 

1.100,
00 
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únida, 
fermentada ou 
rançosa. Não 
superior a 30 
dias. 

26 

FARINHA DE 
MANDIOCA 
regional 
torrada e 
seca, 
granulada, de 
primeira 
qualidade, 
isentas de 
matéria 
terrosa e 
parasitos, não 
poderá estar 
únida, 
fermentada ou 
rançosa. Não 
superior a 30 
dias. 

Fardo 
plástic

o 
transp
arente 
até 20 

kg / 
embal
agem 
plástic
a até 
01 kg. 

KG 
REGIO

NAL 
520 5,70 

2.964,
00 

27 

GOMA DE 
TAPIOCA: In 
Natura, 
regional, de 
primeira 
qualidade, 
isenta de 
matéria 
terrosa e 
parasitos. Não 
superior a 30 
dias. 

Fardo 
plástic

o 
trans-
parent
e até 

20 kg / 
embal
agem 
plástic
a até 
01 kg. 

KG 
REGIO

NAL 
208 4,65 967,20 

28 

POLPA DE 
FRUTA 
(NATURAL) 
congelada 
sabor acerola. 
Validade de 
no mínimo 04 
meses após a 
data de 
fabricação. 

Embal
agens 
plástic

as 
transp
arente
s de 

polietil
eno de 
01 kg, 
acondi
cionad
os em 
caixas 

de 
papelã
o de 
até 

20kg. 

KG 
PETR

UZ 
FRUIT 

832 7,90 
6.572,

80 

31 

POLPA DE 
FRUTA 
(NATURAL) 
congelada 
sabor goiaba. 
Validade de 
no mínimo 04 
meses após a 
data de 
fabricação. 

Embal
agens 
plástic

as 
transp
arente
s de 

polietil
eno de 
01 kg, 
acondi
cionad
os em 
caixas 

de 
papelã
o de 
até 

20kg. 

KG 
PETR

UZ 
FRUIT 

832 9,50 
7.904,

00 

32 

ALHO In 
Natura, bulbo 
inteiriço, 
nacional, boa 
qualidade, 
firme e 
intacto, sem 
lesões de 

Embal
agem 
primári

a, 
saco 
de 

malha 
de até 

KG 
REGIO

NAL 
150 

22,5
5 

3.382,
50 

origem física 
ou mecânica, 
perfurações e 
cortes, 
tamanho e 
coloração 
uniformes, 
devendo ser 
bem 
desenvolvido, 
isentos de 
sujidades, 
parasitas e 
larvas. 

5kg. 

33 

BETERRABA, 
In Natura de 
primeira, 
fresca, 
compacta e 
firme, isenta 
de 
enfermidades 
material 
terroso e 
umidade 
externa 
anormal, 
tamanho, 
coloração 
uniformes, 
devendo ser 
bem 
desenvolvida. 

Saca 
apropri

ada 
até 

30kg, 
embal
agem 

apropri
ada 
até 

1000g. 

KG 
HORT 
FRUT 

100 2,70 270,00 

34 

CHUCHU, In 
Natura de 
primeira, 
tamanho e 
coloração 
uniformes, 
livre de 
enfermidades, 
materiais 
terrosos, sem 
danos físicos 
e mecânicos 
oriundos do 
manuseio e 
transporte. 

Saca 
apropri

ada 
até 

30kg, 
embal
agem 

apropri
ada 
até 

1000g. 

KG 
HORT 
FRUT 

200 2,95 590,00 

 

VALOR TOTAL   R$ 56.388,22  

C. C. COMÉRCIAL LTDA - ME 
Elizangela Noronha Mota 

EMPRESA: AIKY COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA 
ENDEREÇO: Av: Presidente Vargas - BR 316 - 
Bairro - Ianetama - Castanhal – Pará 
CNPJ: 04.848.586/0001-08 
FONE: 3711-4042/99163-2957 
EMAIL:licitacao@aiky.com.br 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO 

EMB
ALA
GEM 

UN
ID. 

MAR
CA 

QTD
E. 

TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VAL
OR 
TOT
AL 

(EM 
R$) 

ITEM 

V. 
UNI
T. 

V. 
TOTAL 

 

6 

CENOURA de 
1º qualidade 
tamanho médio 
e grande, 
integra, 
consistência 
firme, casca lisa, 
sem indícios de 
germinação, 
livre de fungos e 

Saca 
apropri
ada 
até 
30kg, 
embal
agem 
apropri
ada 
até 

KG 
IN 

NATU
RA 

100
0 

4,09 
4.090,

00 

sujidades. Grau 
de maturação 
adequado ao 
consumo a partir 
de 24 horas da 
data de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

1000g. 

11 

JERIMUM novo 
integral tamanho 
médio, boa 
qualidade, 
pesando 
aproximadament
e 03g. Grau de 
maturação 
adequado ao 
consumo a partir 
de 24 horas da 
data de entrega 
nas unidades 
indicadas. 

Embal
agem 
plástic
a tipo 
basqu
eta até 
20kg/ 
Embal
agem 
plástic
a 
apropri
ada 
até 
02kg. 

KG 
IN 

NATU
RA 

800 2,60 
2.080,

00 

29 

POLPA DE 
FRUTA 
(NATURAL) 
congelada sabor 
maracuja. 
Validade de no 
mínimo 04 
meses após a 
data de 
fabricação. 

Embal
agens 
plástic
as 
transp
arente
s de 
polietil
eno de 
01 kg, 
acondi
cionad
os em 
caixas 
de 
papelã
o de 
até 
20kg. 

KG 
POLP

PI 
832 

10,5
4 

8.769,
28 

30 

POLPA DE 
FRUTA 
(NATURAL) 
congelada sabor 
cupuaçu. 
Validade de no 
mínimo 04 
meses após a 
data de 
fabricação. 

Embal
agens 
plástic
as 
transp
arente
s de 
polietil
eno de 
01 kg, 
acondi
cionad
os em 
caixas 
de 
papelã
o de 
até 
20kg. 

KG 
POLP

PI 
832 

11,4
9 

9.559,
68 

 

VALOR TOTAL   R$ 24.498,96  
AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. 

Ailton Oliveira de Sousa 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
022/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 027/2017 
Às nove horas do dia vinte e oito 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 
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apresentadas no Pregão Presencial SRP nº 
027/2017, Processo de nº 2017/4/4006 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 027/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto o 
fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinado a 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social – SEMAS 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 
hortifrutigranjeiros, destinado a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS 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 nº027/2017. 

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 027/2017.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4 Para execução do pagamento de que trata 
o item acima, a Contratada deverá fazer constar na 
Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, 
em letra bem legível, em nome da Contratante, 
informando o número de sua conta bancária, o 
nome do Banco e a respectiva Agência, bem como 
a juntada de prova da situação regular perante a 
Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Débitos Federais, Receita Estadual, perante a 
Certidão Negativa de Debito Estadual, Receita 
Municipal, perante a Certidão Negativa de Débitos 
Municipais, bem como FGTS E CNDT. 

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

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

manutenção do equilíbrio econômico - financeiro 
inicial do ajuste. 

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

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

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

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

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

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

a: 
8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo 

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

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

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

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

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

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

esclarecimentos necessários ao 
fornecimento/serviço dos itens contratados. 

8.2.2. Efetuar os pagamentos devidos nos 
termos acima dispostos. 

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

C. C. COMERCIAL LTDA 
Representante Legal: Elizangela Noronha Mota 

CNPJ: 13.564.577/001-78 
AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 

Representante Legal: Ailton Oliveira de Sousa 
CNPJ: 04.848.586/0001-08 

 

PORTARIA Nº1.322/17, DE 04/05/17 
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 
Nº981/17, de 06/02/17 e, Parecer Jurídico 
nº368/2017, de 27/04/2017; 

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 nº450/08, de 
02/05/2008 e, alterada pela Portaria nº2.399-C/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 50% 
(Cinquenta Por Cento), recebido no cargo efetivo, 
pelo período previsto em lei, sobre o vencimento 
base da servidora MARILDA OLIVEIRA 

HUGALDES MAIA, função Agente Administrativo, 
lotação Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
Revogando a Portaria nº 370/01, de 19/02/2001 e, 
excluindo o nome da referida servidora da  Portaria 
nº nº450/08, de 02/05/2008 e,  Portaria nº 2.399-
C/15, de 18 de setembro de 2015.  

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

aos 04 dias do mês de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.324/17, DE 04/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 114 DA LEI 
MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE FEVEREIRO 
DE 1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença Especial 

(Prêmio) de 03 (três) meses ao servidor JOSÉ 

RAIMUNDO BARBOSA DE FREITAS, função 

Braçal, conforme documentação 

comprobatória constante no requerimento do 

interessado arrolada ao Processo 

Nº4191/2017, datado de 06 de abril de 2017; 

Análise da Coordenadoria de Recursos 

Humanos e Parecer Normativo nº 009/2017, 

de 06/03/2017, no período de 08 de maio de 

2017, a 05 de agosto de 2017, com retorno dia 

06 de agosto de 2017, lotação Secretaria 

Municipal de Habitação. 

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

partir de 08 de maio de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de 

maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.325/17, DE 04/05/17 
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 05(cinco) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor EVALDO BASTOS FERREIRA, ocupante do 
cargo comissionado de Coordenador da Defesa 
Civil, lotação Gabinete do Prefeito, referente 
viagem  a Belém-Pa, no(s) dia(s) 08, 09, 10, 11 e 
12 de maio do corrente ano, para participar da 
segunda etapa do Programa Nacional de 
Capacitação Continuada em Proteção e Defesa 
Civil 2017/2018. 

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), totalizando o 
valor de R$ 556,05 (Quinhentos e Cinquenta e 
Seis Reais e Cinco 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,  04 de 

maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.326/17, DE 04/05/17 
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 05(cinco) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor EDSON ANTONIO DIAS ALVES, função 
Motorista, (Coordenadoria de Defesa Civil), lotação 
Gabinete do Prefeito, referente viagem  a Belém-
Pa, no(s) dia(s) 08, 09, 10, 11 e 12 de maio do 
corrente ano, para conduzir servidor para participar 
da segunda etapa do Programa Nacional de 
Capacitação Continuada em Proteção e Defesa 
Civil 2017/2018. 

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), totalizando o 
valor de R$ 156,15 (Cento e Cinquenta e Seis 
Reais e Quinze 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,  04/05/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.328/17, DE 04/05/17 

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 
04(quatro) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidora ROSIANE COSTA CONCEIÇÃO, 
Conselheira Tutelar, lotação 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, referente viagem  a Santa Cruz 
do Capibaribe-PE, no(s) dia(s) 08, 09, 
10 e 11 de maio do corrente ano, para 

participar do 3º Encontro Nacional de 
Prevenção e Enfrentamento ao Abuso 
Sexual de Crianças e Adolescentes, 
conforme ofício nº430/2017, de 
04/05/17. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor(a) o valor unitário de 
R$74,14 (Setenta e Quatro Reais e 
Quatorze Centavos), cada diária (com 
pernoite), totalizando o valor de R$- 
1.186,24 (Hum Mil, Cento e Oitenta e 
Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos), 
na rubrica orçamentária de 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,  04 de maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.329/17, DE 04/05/17 
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, Parecer Jurídico nº 355/2017, de 
25/04/2017 dos autos do Processo 
Nº3350/17, de 20/03/2017; 

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, conforme Portaria 
Nº562/12, de 01/03/2012; 

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

incorporação de Gratificação de 
Dedicação Exclusiva, de 
50%(Cinquenta Por Cento), pelo 
período previsto em lei, sobre o 
vencimento base do servidor JOSUE DO 

NASCIMENTO MONTEIRO, função 
Motorista de Ambulância, lotação 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 03 de 
maio de 2017, revogando a Portaria 
Nº562/12, de 01/03/2012; 

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

SILVA, aos 04 dias do mês de maio de 
2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.330/17, DE 04/05/17 
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, Parecer Jurídico nº 354/2017, de 
25/04/2017 dos autos do Processo 
Nº3348/17, de 20/03/2017; 

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, conforme Portaria 
Nº684/10, de 01/05/2010; 

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

incorporação de Gratificação de 
Dedicação Exclusiva, de 35%(Trinta e 
Cinco Por Cento), pelo período 
previsto em lei, sobre o vencimento 
base da servidora CIRLETE DA SILVA 

IVO, função Agente Administrativo, 
lotação Secretaria Municipal de 

Saúde. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 03 de 
maio de 2017, revogando a Portaria 
Nº684/10, de 01/05/2010; 

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

SILVA, aos 04 dias do mês de maio de 
2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 

PORTARIA Nº1.331/17, DE 04/05/17 
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, Parecer Jurídico nº 358/2017, de 
25/04/2017 dos autos do Processo 
Nº3336/17, de 20/03/2017; 

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, conforme Portaria 
Nº560/12, de 01/03/2012; 

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

incorporação de Gratificação de 
Dedicação Exclusiva, de 
50%(Cinquenta Por Cento), pelo 
período previsto em lei, sobre o 
vencimento base do servidor 

WALDOCELYS PEREIRA MANOS MORAES, 
função Motorista de Ambulância, 
lotação Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 03 de 
maio de 2017, revogando a Portaria 
Nº560/12, de 01/03/2012; 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
PALACIO MAXIMINO PORPINO DA 
SILVA, aos 04 dias do mês de maio de 
2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.335/17, DE 05/05/17 
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 
04(quatro) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidora MARIA LIDIANE MONTEIRO 

SODRÉ, Assistente Social, lotação 

Secretaria Municipal de Assistência 
Social, referente viagem  a Santa Cruz 
do Capibaribe-PE, no(s) dia(s) 08, 09, 
10 e 11 de maio do corrente ano, para 
participar do 3º Encontro Nacional de 
Prevenção e Enfrentamento ao Abuso 
Sexual de Crianças e Adolescentes, 
conforme ofício nº442/2017, de 
05/05/17. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor(a) o valor unitário de 
R$56,22 (Cinquenta e Seis Reais e 
Vinte e Dois Centavos), cada diária 
(com pernoite), totalizando o valor de 
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R$- 899,52(Oitocentos e Noventa e 
Nove Reais e Cinquenta e Dois 
Centavos), na rubrica orçamentária 
de 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,  05 de maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.336/17, DE 05/05/17 
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 Nº377/17, de 
26/01/17 e, Parecer Jurídico 
nº343/2017, 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 
nº068/2012, de 01 de janeiro de 
2012,  

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

incorporação de Gratificação de 
Dedicação Exclusiva, de 50% 
(Cinquenta Por Cento), recebido no 
cargo efetivo, pelo período previsto em 
lei, sobre o vencimento base do 
servidor ELCIMAR DA SILVA MOREIRA, 
função Motorista, 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 nº068/12 de 01 
de janeiro de 2012.  

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

SILVA, aos 05 dias do mês de maio de 
2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 

PORTARIA Nº1.337/17, DE 05/05/17 
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 
Nº396/17, de 26/01/17 e, Parecer Jurídico 
nº318/2017, 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 nº03/11, de 
03 de janeiro de 2011 e, alterada pela Portaria 
n°070/12, de 01 de janeiro de 2012, 
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 50% 
(Cinquenta Por Cento), recebido no cargo efetivo, 
pelo período previsto em lei, sobre o vencimento 
base do servidor MANOEL COSTA SANTA BRÍGIDA 

FILHO, função Motorista, lotação Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
Revogando as Portarias de nºs.03/2011 e, Portaria 
n°070/2012. 

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

aos 05 dias do mês de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.338/17, DE 05/05/17 
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 
Nº3527/17, de 23/03/17 e, Parecer Jurídico 
nº359/2017, de 25/04/2017; 

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 nº565/12, de 
03 de março de 2012.  
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 50% 
(Cinquenta Por Cento), recebido no cargo efetivo, 
pelo período previsto em lei, sobre o vencimento 
base do servidor JOEL ROCHA CAVALCANTE, 
função Motorista, 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 nº565/2012, de 03 de março 
de 2012,  

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

aos 05 dias do mês de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.339/17, DE 05/05/17 
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 
Nº3518/17, de 23/03/17 e, Parecer Jurídico 
nº353/2017, de 25/04/2017; 

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 nº1066/11, 
de 01 de agosto de 2011 e, alterada pela Portaria 
n°064/2012, de 01 de janeiro de 2012, 
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
gratificação de Dedicação Exclusiva, de 50% 
(Cinquenta Por Cento), recebido no cargo efetivo, 
pelo período previsto em lei, sobre o vencimento 
base do servidor OBENILSON ARAÚJO DA SILVA, 
função Motorista, lotação Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
Revogando as Portarias nº1066/2011 e, Portaria 
n°064/2012. 

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

aos 05 dias do mês de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.340/17, DE 05/05/17 
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 
Nº501/17, de 27/01/17 e, Parecer Jurídico 
nº322/2017, 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 nº1081/11, 
de 01 de agosto de 2011 e, alterada pela Portaria 
n°058/2012, de 01 de janeiro de 2012, 
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
gratificação de Dedicação Exclusiva, de 50% 
(Cinquenta Por Cento), recebido no cargo efetivo, 
pelo período previsto em lei, sobre o vencimento 
base do servidor FLÁVIO SOARES DE SOUZA, 
função Motorista, lotação Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
Revogando as Portarias nº1081/2011 e, Portaria 
n°058/2012. 

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

aos 05 dias do mês de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


