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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e 
adjudico a Licitação na modalidade 
Convite n.º 007/2017, cujo processo 
foi vencedora a Empresa GOVTI 
CONEXÃO & SOLUÇÃO LTDA - ME 
conforme parecer constante em Ata 
da Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria n.º 
019/17, de 04 de janeiro de 2017. 
Castanhal (PA), 02 de maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE TERMO DE 
RECONHECIMENTO E 

RATIFICAÇÃO 
Por este termo, reconheço e ratifico o 
ato de Inexigibilidade de Licitação 
decorrente do processo nº 006/2017, 
cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada em prestação 
de serviço de implantação, 
treinamento e licença de uso do 
programa de computador (software) 
GESTOR ESCOLAR, destinado a 
integração e administração dos dados 
acadêmicos, pedagógicos e gerenciais 
de escolas e da SEMED, destinados à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, deste município de 

Castanhal/Pa.  E. P. SARAIVA - ME, 
nos termos do art. 25, II da Lei nº 
8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. Castanhal 
(Pa), 15 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

TERMO DE 
RECONHECIMENTO E 

RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE Nº 

006/2017 
Por este termo, reconheço e ratifico o 
ato de Inexigibilidade de licitação, 
decorrente do processo n.º 006/2017, 
cujo objeto consiste na prestação de 
serviço de implantação, treinamento e 
licença de uso do programa de 
computador (software) GESTOR 
ESCOLAR, destinado a integração e 

administração dos dados acadêmicos, 
pedagógicos e gerenciais de escolas e 
da SEMED, de forma a atender as 
necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste 
município de Castanhal/PA, onde a 
contratada foi a empresa E. P. 
SARAIVA - ME, cujo valor contratual 
total é de R$ 52.119,00 (cinquenta e 
dois mil cento e dezenove reais), nos 
termos do art. 25, inciso II da Lei nº 

8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 15 de março de 2017 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

PROCESSO DE 

INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 006/2017 

CONTRATO Nº 113/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL 
E A EMPRESA HÁBIL 
INFORMÁTICA, 
ASSESSORIAS & 
SOFTWARES, CONFORME 
ABAIXO MELHOR SE 
DECLARAM. 

Pelo presente instrumento de 
contrato, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
inscrita no CNPJ sob n° 
05.121.991/0001-84, com endereço à 
Av. Barão do Rio Branco, 2232, 
Bairro: Centro, no Município de 
Castanhal – Pará, CEP: 68743-050, 
neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal PEDRO COELHO DA 
MOTA FILHO, brasileiro, casado, 
portador da carteira de identidade RG 
nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob 
o nº. 057.959.822-53, residente e 
domiciliado na Rodovia BR 316, KM 
60, Titanlandia, Castanhal/PA, a 
seguir denominada CONTRATANTE, 
e de outro lado E. P. SARAIVA - ME 
com sede na Avenida Pedro Alvares 
Cabral, n° 5220, 1º andar, sala 105, 
bairro: Sacramenta, CEP: 66.123-
020, inscrita no CNPJ sob nº 
02.967.964/0001-39, cidade: Belém - 
PA, neste ato representado por seu 
representante legal EDUARDO 
PEREIRA SARAIVA, portador da 
carteira de identidade RG nº. 
7721195, inscrito no cadastro de 
pessoas físicas – CPF sob o nº 
633.475.121-20, a seguir 
denominada CONTRATADA, que 
entre si acordam e ajustam firmar o 
presente contrato, com fundamento 
legal consubstanciado na Lei Federal 
8.666/93, e demais normas 

regulamentares, mediante as 
cláusulas e condições que 
reciprocamente se outorgam e se 

obrigam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

O presente contrato é regido pela 
Lei nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883/94, 
bem como as disposições de direito 
privado aplicáveis à matéria. 

CLÁSULA SEGUNDA: ORIGEM 
DO CONTRATO 

O presente contrato decorre de 
inexigibilidade de licitação, nos 
termos do art. 25, inciso II da Lei nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO 
OBJETO CONTRATUAL 

O objeto compreende serviço de 
implantação, treinamento e licença 
de uso do programa de computador 
(software) GESTOR ESCOLAR, 
destinado a integração e 
administração dos dados acadêmicos, 
pedagógicos e gerenciais de escolas 
da rede municipal de ensino e 
administradas pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CASTANHAL - PA, denominado 
GESTOR ESCOLAR, composto de 
arquivos digitais EXECUTÁVEIS 
estáticas e de BANCO DE DADOS que 
inclui implantação e treinamento, 
suporte técnico e licença de uso a 
serem utilizados nas escolas e 

departamentos que a CONTRATANTE 
julgar necessário para melhor 

atendimento dos seus munícipes e 
proporcionar maior rapidez, eficiência 
e segurança no atendimento, 
armazenamento e processamento das 
informações. 

CLÁUSULA QUARTA: 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Fornecer a CONTRATADA 
todos os elementos necessários à 
execução do Projeto com a devida 
autorização de pessoas responsáveis 
pela CONTRATANTE. 

4.2 Garantir o pleno 
funcionamento dos equipamentos 
onde o GESTOR ESCOLAR será 
instalado e utilizado durante o 
período de vigência do presente 
contrato. 

4.3. Adquirir todos os demais 
programas e aplicativos necessários 
para o cumprimento do presente 
contrato; 

4.4. Responsabilizar-se pelo 
conteúdo e segurança do banco de 
dados gerado pelo GESTOR 

ESCOLAR, eximindo a CONTRATADA 
de qualquer responsabilidade pela 
perda total ou parcial de dados; 

4.5. Caso, o município solicite a 
presença de um técnico in loco, 
ocorrerá por conta do mesmo, as 
despesas com transporte, alimentação 
e estadia; 

4.6. Efetuar o pagamento devido, 
na forma e condições estabelecidas 
nas Cláusulas Sexta e Sétima, deste 

Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA: 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Disponibilizar gratuitamente 
no horário de 09:00 às 17:00 de 
segunda a sexta-feira SUPORTE 
TÉNICO através de TELEFONE e 
INTERNET (SKYPE) ou qualquer 
outra ferramenta proprietária de 
suporte, para os responsáveis pelo 
sistema na SEMED nomeados pela 
contratada, para o cumprimento da 
cláusula terceira. 
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5.2. Garantir o pleno 
funcionamento e utilização do 
sistema GESTOR ESCOLAR pelo 
período de vigência do presente 
contrato. 

5.3. Responsabilizar-se pelo 
pagamento de todas e quaisquer 
despesas com o desenvolvimento dos 
programas, além dos encargos 
exigidos pelas autoridades, inclusive 
os tributos e taxas federais, estaduais 
e municipais, que incidam ou que 
venham a incidir em decorrência 
deste contrato.  

CLÁUSULA SEXTA: PREÇO E 
CONDIÇÕES DE REAJUSTE 

6.1. A CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor global de R$ 

52.119,00 (cinquenta e dois mil 
cento e dezenove reais), referente à 

Licença de Uso e o Suporte Técnico 
do software GESTOR ESCOLAR. 

6.2. Não haverá reajuste dos 
preços propostos, salvo motivo 
superveniente e devidamente 
justificado e expressamente aceito 
pela CONTRATANTE e pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO 
PAGAMENTO 

7.1. O pagamento de que trata a 
clausula sexta será efetuado em até 
09 (nove) parcelas no valor de R$ 

5.791,00 (cinco mil setecentos e 
noventa e um reais), até o décimo 
dia de cada mês, a partir da data de 
assinatura do presente contrato, 
mediante a entrega de Nota Fiscal de 
prestação de serviços e Recibo na 
Secretaria de Finanças da 
CONTRATANTE. 

7.2. Para efeito de pagamento, a 
contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota 
fiscal/fatura. 

Parágrafo Primeiro: As notas 

fiscais/faturas que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à 
contratada para as devidas correções. 
Nesse caso, o prazo de que trata o 
contrato deste item começará a fluir a 
partir da data de apresentação da 
nota fiscal/fatura, sem incorreções. 

Parágrafo Segundo: O pagamento 
do serviço fornecido será efetuado 
pela Secretaria Municipal de Finanças 
deste Município de Castanhal - PA, 

mediante a apresentação pela 
CONTRATADA de prova da situação 
regular perante a Receita Federal, 
Estadual e Municipal, bem como o 
FGTS e CNDT. 

Parágrafo Terceiro: A Contratante 
fica autorizada a reter o pagamento 
referente ao serviço fornecido até que 
a Contratada apresente os 
comprovantes de pagamento do FGTS 
e INSS referente aos empregados e 
empregador, incidentes sobre o mês 
anterior. 

Parágrafo Quarto: A recusa da 
Contratada em recolher os encargos 
acima citados autoriza a rescisão 
unilateral do Contrato, bem como 
retenção dos valores devidos a título 
de encargos e impostos e a 
Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando 
ainda sujeita às penalidades previstas 
na Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA: DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas oriundas do 
presente contrato correrão seguinte 
dotação orçamentária:  

06.06 – Secretaria Municipal de 
Educação 

12.122.0017.2.015 – Manutenção 
e operacionalização das atividades da 

Secretaria de educação; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica. 
12.361.0015.2.017 – 

Desenvolvimento do ensino 
fundamental; 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA NONA: DO PESSOAL 
EMPREGADO 

9.1. Correrão por conta exclusiva 
da CONTRATANTE, todas as 
obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e oriundas de 
acidentes de trabalho, decorrentes da 
relação de emprego entre a mesma e 
seu pessoal designado para a 
execução das tarefas para 
cumprimento deste instrumento 
contratual, eximindo-se a 
CONTRATADA de qualquer 
responsabilidade nesse sentido. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS 
SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO  

10.1. Fica estabelecido que pelo 
não cumprimento das obrigações 
assumidas ou pela inexecução total 

ou parcial do CONTRATO, a 
CONTRATADA poderá sofrer as 
seguintes penalidades: 

a) Advertência 
b) Multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do CONTRATO, pela má 
realização dos serviços ou ocorrer 
qualquer anormalidade prejudicial 
aos interesses da Prefeitura; 

c) Suspensão de participar em 
licitação neste órgão, bem como 

impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por razão não 
superior a 02 (dois) anos, contados da 
data da sanção, garantindo-se, 
contudo, ampla defesa ao 
interessado, no prazo legal, bem como 
declaração de inidoneidade nos casos 
de falta maior, a critério do 
convencimento da Administração. 

10.2. Aplicam-se, ainda, no que 
concerne às demais sanções, as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, como se neste 
instrumento transcritas fossem. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
DA RESCISÃO 

11.1. O presente Contrato será 
rescindido, a critério da 
CONTRATANTE, independente de 
interpelação judicial, em qualquer 
fase de execução, sem que a 
CONTRATADA tenha direito à 
indenização de qualquer espécie, 
quando: 

a) Descumprir qualquer das 
obrigações contratuais, salvo se a 
CONTRATANTE optar pela aplicação 
de multa prevista na alínea “b”, do 
item 11.1 da Cláusula antecedente; 

b) Transferir a terceiros no todo ou 
em parte, a execução dos serviços; 

c) Requerer concordata, 
dissolução, liquidação ou ter 

decretada sua falência; 
11.2. Reserva-se ainda à 

CONTRATANTE o direito de rescindir 
o presente CONTRATO, no todo ou em 
parte, mediante aviso por escrito com 
antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias; 

11.3. Convindo às partes, poderá 
ser este CONTRATO rescindido por 
mútuo acordo, sempre que esta 
rescisão não traga prejuízo à 
CONTRATANTE nem a CONTRATADA; 

11.4. Aplicam-se, ainda, as 
disposições dos art. 77 e 99, 
combinados com o art. 55, inciso II, 
da Lei nº 8.666/93, no caso de 
inexecução e rescisão do presente 
CONTRATO, como se neste 
instrumento transcritos fossem. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
12.1. O presente contrato terá o 

prazo de vigência de 09 (nove) meses: 
a partir de 01 de abril de 2017 até 31 
de dezembro de 2017, podendo ser 
prorrogado, nos termos da Lei nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
DA ALTERAÇÃO 

13.1. Poderá este Contrato ser 
objeto de alteração, quando for de 
interesse das partes, observadas as 
formalidades legais e mediante a 
assinatura de Termo Aditivo, 
conforme prevê a legislação regente 
da matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

DOS DIREITOS AUTORAIS 
14.1. Ficam assegurados a 

CONTRATADA todos os direitos 
autorais relativos ao Projeto, sem que 
à CONTRATANTE caiba qualquer 
direito neste sentido. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA 
PUBLICAÇÃO 

15.1. O presente Contrato será 
publicado na forma legal, no prazo de 
10 (dez) dias, a contar da data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO 
FORO 
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16.1. Fica eleito o foro da cidade 
de Castanhal, Estado do Pará, para 
dirimir as questões decorrentes do 
cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
17.1. Por estarem assim, justas e 

contratadas, as partes assinam este 
contrato, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que produza os 
efeitos legais, juntamente com as 
testemunhas abaixo. 
Castanhal/PA, 15 de março de 2017. 

CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Castanhal 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Prefeito Municipal de Castanhal 

CONTRATADA: 
E. P. SARAIVA – ME 

CNPJ 02.967.964/0001-39 
Eduardo Pereira Saraiva 

Representante Legal 
TESTEMUNHAS: 
1ª_________               2ª________ 
Nome:                          Nome: 
C. P. F:                         C. P. F:  

EXTRATO DE CONTRATO Nº 
113/2017 

PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE Nº 

006/2017 
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal. Contratado: E. P. 
SARAIVA - ME. CNPJ Contratado: 
02.967.964/0001-39. Objeto: 
Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço de 
implantação, treinamento e licença de 
uso do programa de computador 
(software) GESTOR ESCOLAR, 
destinado a integração e 
administração dos dados acadêmicos, 

pedagógicos e gerenciais de escolas e 
da SEMED, destinados à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, deste município de 
Castanhal/Pa, conforme 
especificações contidas no Processo 
de Inexigibilidade nº 006/2017. 
Vigência: 01/04/2017 a 31/12/2017. 
Valor Total: R$ 52.119,00 (cinquenta 
e dois mil cento e dezenove reais). 
As despesas oriundas deste contrato 
correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados ao 

Contratante:  
06.06 – Secretaria Municipal de 
Educação 
12.122.0017.2.015 – Manutenção e 
operacionalização das atividades da 
Secretaria de educação; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. 
12.361.0015.2.017 – 
Desenvolvimento do ensino 
fundamental; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. 
Castanhal (Pa), 15 de março de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

JUSTIFICATIVA DE 

INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 006/2017 
A Comissão Permanente de 

Licitação-CPL da Prefeitura Municipal 
de Castanhal, nomeada pela Portaria 
n.º 019/17 de 04/01/2017, com 
arrimo no que dispõe o Art. 25, Inciso 
II da Lei Federal n.º 8.666/93 de 
21/06/93 – “para a contratação de 
serviços técnicos enumerados no art. 
13 desta Lei, de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação”; e em face 
da necessidade da Administração 
Pública a empresa E. P. SARAIVA – 

ME, que se trata de uma importante 
ferramenta, pois visa garantir a 
praticidade dos servidores, preparado 
para automatizar de forma simples e 
eficiente o processo educacional que 
até então era feito manualmente ou 

através de planilhas eletrônicas ou 
banco de dados de pequeno porte. 
Além de gerar relatórios que 
substituam os tão conhecidos 
impressos, além de gerar relatórios 
gerenciais e estatísticos que auxiliam 
o administrador da educação pública 
municipal a tomar decisões de grande 
importância. Em relação à escolha da 
empresa para execução dos serviços 
em questão, ocorreu pelo fato de que 
a contratação ocasionará 
economicidade para este Município, 
sendo que não serão necessários 
custos adicionais para os serviços de 
adaptação do sistema, conversão de 
base de dados já que a base de dados 
utilizada será a mesma existente, 
customização para desenvolvimento 
de programas, treinamento de 
usuários, pois os mesmos já estão 
capacitados para utilização das 
ferramentas atuais e não havendo 
necessidade de horas técnicas 
adicionais para acompanhamento 
inicial. 

Além de se encontrar em 

conformidade com os parâmetros 
legais aplicáveis, inclusive tendo sido 
demonstrado o interesse na demanda, 

verificado a economicidade a este 
Município e quanto ao objeto da 
despesa e confirmada à regularidade 
fiscal da empresa acima citada. Desta 
feita ante todas justificativas técnicas, 
a presente contratação encontra-se 
legalmente amparada pelo art. 25, 
inciso II da Lei 8.666/93. 

Trata-se, portanto de ferramenta 
singular, única e específica, sem 
parâmetros para comparação com 
outras empresas, a CPL manifesta-se 
pela possibilidade de contratação da 
empresa E. P. SARAIVA - ME, 

portadora do CNPJ sob o n° 
02.967.964/0001-39, por 
inexigibilidade de licitação, 
obedecidos os critérios legais. 

Esta Comissão Permanente de 
Licitação, pelo exposto acima, 
encaminha os presentes autos à 
Procuradoria Jurídica deste 
Município, para que se manifeste 
sobre a presente inexigibilidade, tudo 
em conformidade com as disposições 
legais. 

Castanhal/Pará, 10 de março de 
2017. 

Danielle Fonseca Silva 

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

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

Membro da C.P.L. 

EXTRATO DE 

JUSTIFICATIVA DE 
INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal. Contratado: E. P. 
SARAIVA - ME. CNPJ Contratado: 
02.967.964/0001-39. Objeto: 
Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço de 
implantação, treinamento e licença de 
uso do programa de computador 
(software) GESTOR ESCOLAR, 
destinado a integração e 
administração dos dados acadêmicos, 
pedagógicos e gerenciais de escolas e 
da SEMED, destinados à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, deste município de 
Castanhal/Pa, conforme 
especificações contidas no Processo 
de Inexigibilidade nº 006/2017. Valor 
Total: R$ 52.119,00 (cinquenta e dois 
mil cento e dezenove reais). 

 
 
 

PORTARIA Nº1.431/17, DE 18/05/17 
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 

01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  

servidora CLEIDE COELHO DOS 

SANTOS NASCIMENTO, função 

Cuidador, lotação Secretaria 

Municipal de Assistência Social, 

referente viagem  a Belém-PA, já 

realizada no(s) dia(s) 08 de abril 

do corrente ano, para 
acompanhar adolescente V.M.S, 
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internada no Hospital das 

Clinicas Gaspar Viana, conforme 
ofício nº476/2017, de 15/05/17. 

Art.2º - Conceder ao referido 

servidor(a) o valor unitário de 

cada diária R$31,23 (Trinta e Um 

Reais e Vinte e Três 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,  18 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.432/17, DE 18/05/17 
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 ELISANGELA DE AZEVEDO 

GALVÃO, função Cuidador, lotação 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social, referente 

viagem  a Belém-PA, já realizada 

no(s) dia(s) 07, 11, 14 e 17 de 
abril do corrente ano, para 

acompanhar adolescente V.M.S, 

internada no Hospital das 

Clinicas Gaspar Viana, conforme 

ofício nº476/2017, de 15/05/17. 

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

cada diária R$31,23 (Trinta e Um 

Reais e Vinte e Três Centavos), 

total das diárias:R$124,92(cento e 

vinte e quatro reais e noventa 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,  18 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.433/17, DE 18/05/17 
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 

01(uma,) diária(s) a(o) Sr(ª)  

servidora LARISSA FERREIRA DE 

LIMA, função Cuidador, lotação 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social, referente 

viagem  a Belém-PA, já realizada 

no(s) dia(s) 08 de abril do corrente 
ano, para acompanhar 

adolescente V.M.S, internada no 

Hospital das Clinicas Gaspar 

Viana, conforme ofício 

nº476/2017, de 15/05/17. 

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

cada diária R$32,73 (Trinta e Dois 

Reais e Setenta e Três 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,  18 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.434/17, DE 18/05/17 
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 

02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª)  

servidora SANDRA MASSENA 

FERREIRA, função Cuidador, 
lotação Secretaria Municipal de 

Assistência Social, referente 

viagem  a Belém-PA, já realizada 

no(s) dia(s) 12 e 15 de abril do 

corrente ano, para acompanhar 
adolescente V.M.S, internada no 

Hospital das Clinicas Gaspar 

Viana, conforme ofício 

nº476/2017, de 15/05/17. 

Art.2º - Conceder ao referido 

servidor(a) o valor unitário de 
cada diária R$31,23 (Trinta e Um 

Reais e Vinte e Três Centavos), 

total de diárias: R$62,46(sessenta 

e dois reais e quarenta e seis 

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,  18 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.435/17, DE 18/05/17 

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 

03(três) diária(s) a(o) Sr(ª)  

servidora GLAUCIA ROSA DA SILVA 

PANTOJA, função Cuidador, 

lotação Secretaria Municipal de 

Assistência Social, referente 

viagem  a Belém-PA, já realizada 

no(s) dia(s) 09, 13 e 16 de abril do 

corrente ano, para acompanhar 
adolescente V.M.S, internada no 

Hospital das Clinicas Gaspar 

Viana, conforme ofício 

nº476/2017, de 15/05/17. 

Art.2º - Conceder ao referido 

servidor(a) o valor unitário de 
cada diária R$35,97 (Trinta e 

Cinco Reais e Noventa e Sete 

Centavos), total de diárias: 

R$107,91 (cento e sete reais e 

noventa e sete reais), 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,  18 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.436/17, DE 18/05/17 
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 

03(três) diária(s) a(o) Sr(ª)  

servidor Wagner Paixão Cardoso, 

função Motorista, lotação 
Secretaria Municipal de 

Assistência Social, referente 

viagem  a Belém-PA, já realizada 

no(s) dia(s) 09, 15 e 17 de  abril 

do corrente ano, para conduzir 
servidores, para acompanhar 

adolescente V.M.S, internada no 

Hospital das Clinicas Gaspar 

Viana, conforme ofício 

nº476/2017, de 15/05/17. 

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

cada diária R$53,18 (Cinquenta e 

Três Reais e Dezoito Três 

Centavos), total das diárias: 

R$159,54 (cento e cinquenta e 
nove reais e dezoito 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,  18 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.445/17, DE 19/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL 

DE CASTANHAL,  NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 
Considerando, os termos 

constantes no Processo 

Administrativo Disciplinar 

Nº066/17, movido contra o 

servidor ANTONIO OSVALDO CRISTO 

DOS SANTOS, função Engenheiro 

Civil, instaurado pela Portaria 

Nº796/17, de 27 de março de 

2017, publicada no Diário Oficial 

do Município Edição Nº447, de 24 
a 28 de março de 2017; 

Considerando, o amparo legal 

do Artigo 14 da Lei Complementar 

Nº001/11, de 13 de maio de 2011 

e Artigo 15-A da Lei 

Complementar Nº005/11, de 26 
de dezembro de 2011, onde 

faculta ao servidor requer 

exoneração do cargo; 

Considerando, o julgamento 

proferido pela autoridade 
competente, com base na Lei 

Complementar Nº001/11, de 13 

de maio de 2011; 

Resolve: 

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o 

servidor ANTONIO OSVALDO CRISTO 

DOS SANTOS, função Engenheiro 

Civil, lotação Secretaria Municipal 

de Administração,  com base no 

Art. 73, Inciso I, da Lei Municipal 

Nº 003/99. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor com efeito retroativo a 26 de 

abril de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-

se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, aos 19 dias do mês de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.448/17, DE 19/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL 

DE CASTANHAL, NO USO 

DE SUAS  ATRIBUIÇÕES, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido, de 

acordo com o Processo nº 
6073/2017, de 19/05/17, a 

servidora CAROLINA FALCÃO 

CARRIÇO,  função Auxiliar de 

Administração, lotação Secretaria 

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

vigor, a partir do dia 23 de maio 

de 2017, revogadas as disposições 

em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-

se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 19 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


