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PORTARIA Nº1.458/17, DE 22/05/17 

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 do Município de Castanhal, 
referente viagem  a cidade de Belém-
Pa, já realizada no(s) dia(s) 25 de abril 
do corrente ano, para participar da 
Reunião com o Diretor Cláudio 
Trindade, da Fundação Carlos 
Gomes, conforme Ofício nº 138/2017, 

de 05 de maio de 2017. 
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 
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 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, 22 de maio  de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.459/17, DE 22/05/17 
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)  servidor 
EDWIN LUIZ PICANÇO PALHETA, 
ocupante do cargo comissionado de 
Coordenador de Recursos Humanos, 
lotação Fundação Cultural do 
Município de Castanhal, referente 
viagem  a cidade de Belém-Pa, já 
realizada no(s) dia(s) 25 de abril do 
corrente ano, para participar da 
Reunião com o Diretor Cláudio 
Trindade, da Fundação Carlos 

Gomes, conforme Ofício nº 138/2017, 
de 05 de maio de 2017. 

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 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 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,  22 de maio  de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.461/17, DE 22/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido, de 
acordo com o Processo nº 6148/2017, 
de 22/05/17, o servidor Benedito 
Lima de Sousa e Sousa,  função 
Cuidador, lotação Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, na data de sua publicação no 

Diário Oficial do Município. 
Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 22 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.468/17, DE 23/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido, a servidora ANA 
LÍDIA FÉLIX MALCHER, função Professor de 
Educação Básica I, lotação Secretaria Municipal de 
Educação, conforme requerimento da interessada, 
constante do Processo n°6215/5/2017, datado de 
23/05/17. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 23 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.469/17, DE 23/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 

SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido, a 
servidora ANTONIA MOTA DA 
SILVA, função Merendeira – Zona 
Rural, lotação Secretaria Municipal 
de Educação, conforme requerimento 
da interessada, constante do Processo 
n°6222/5/2017, datado de 
23/05/17. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

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

Silva, 23 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.470/17, DE 23/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido, o servidor 

PEDRO NUNES XAVIER, função Guarda 

Municipal, lotação Comando da 

Guarda/Gabinete do Prefeito, conforme 

requerimento do interessado, constante do 

Processo n°6220/5/2017, datado de 23/05/17. 

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

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 23 de 

maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.471/17, DE 23/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido, o servidor 

RICKSON CESAR TEIXEIRA, função 

Professor Pedagogia – Zona Rural, lotação 

Secretaria Municipal de Educação, conforme 

requerimento do interessado, constante do 

Processo n°6219/5/2017, datado de 23/05/17. 

Art. 2º - Cancelar a Licença Especial de 

02 (dois) anos do servidor acima mencionado, 

a qual cessaria no dia 11 de março de 2019; 

considerar o período de 13 de março de 2017 a 

22 de maio de 2017, 71(setenta e um) dias, 

perfazendo um total de 02 (dois) meses e 11 

(onze) dias, como licenciado. 

Art. 3° - Portaria entra em vigor, na data 

de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 23 de 

maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.472/17, DE 23/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido, o servidor 

ROSEMILDO SANTOS LIMA, função 

Professor de Geografia, lotação Secretaria 

Municipal de Educação, conforme 

requerimento do interessado, constante do 

Processo n°6263/5/2017, datado de 23/05/17. 

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

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 23 de 

maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

ATOS DO PODER 

 

RESOLUÇÃO Nº 013/17, 23/05/2017 
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA 

E REGULAMENTA A 

ORGANIZAÇÃO E O 

FUNCIONAMENTO DA 

OUVIDORIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Castanhal, usando de suas atribuições legais, 

faz saber que em Sessão Ordinária realizada 

no dia 23/05/2017, o Plenário aprovou por 

unanimidade o Projeto de Resolução nº 

011/2017, e ela promulga a seguinte: 

RESOLUÇÃO 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica instituída Ouvidoria da 

Câmara Municipal de Castanhal, Estado do 

Pará, órgão diretamente vinculado à 

Presidência.   

Art. 2º  A Ouvidoria é um órgão de 

interlocução entre o Poder Legislativo 

Municipal e a sociedade, constituindo-se um 

canal aberto com a finalidade de: 

I – receber, analisar, encaminhar e 

acompanhar as manifestações da sociedade 

civil dirigidas à Câmara Municipal; 

II – organizar os canais de acesso do 

cidadão à Câmara Municipal, simplificando 

procedimentos; 

III – orientar os cidadãos sobre os meios 

de formalização de manifestações dirigidas à 

Ouvidoria; 

IV – fornecer informações, material 

educativo e orientar os cidadãos quando as 

manifestações não forem de competência da 

Ouvidoria da Câmara Municipal; 

V – responder aos cidadãos e entidades 

quanto às providências adotadas em face de 

suas manifestações; 

VI – auxiliar a Câmara Municipal na 

tomada de medidas necessárias à regularidade 

dos trabalhos ou sanar violações, ilegalidades 

e abusos constatados; 

VII -  auxiliar na divulgação dos trabalhos 

da Câmara Municipal, dando conhecimento 

dos mecanismos de participação social. 

Art. 3º Compete ao Chefe da Ouvidoria: 

I – exercer a função de execução e 

coordenação da alimentação das informações 

do sítio eletrônico da Câmara Municipal, de 

acordo com a Lei (federal) nº 12.527/2011 

(Lei de Acesso à Informação) e a Lei 

Complementar (federal) nº 131, de 2009 

(Portal da Transparência). Quando estas 

informações puderem ser migradas 

diretamente de sistemas administrados pelos 

órgãos e setores da Câmara, sem necessidade 

de tratamento da informação, tais órgãos e 

setores serão os responsáveis pela alimentação 

dos dados; 

II – exercer a função de representante do 

cidadão junto à instituição; 

III – responder às demandas da sociedade: 

agilizar a remessa de informações de interesse 

do usuário ao seu destinatário; 

IV – facilitar ao máximo o acesso do 

usuário ao serviço de Ouvidoria, 

desburocratizando seus procedimentos; 

V – encaminhar as questões ou sugestões 

apresentadas à área competente, 

acompanhando sua apreciação; 

VI - propor a correção de erros, omissões 

ou abusos cometidos no atendimento ao 

usuário, visando ao adequado atendimento à 

sociedade e a otimização da imagem 

institucional. 

VII - identificar e sugerir mudanças nos 

fluxos de documentos que devem ser deixados 

à disposição do público, em consonância com 

o que preconiza a Lei 12.527/2011 – Lei de 

Acesso Informação – sobre a disponibilidade 

de documentos ao requerente, observando o 

prazo legal e a proteção da informação 

sigilosa e o ambiente interno para 

disponibilização de material objeto de 

requisição de informação; 

VIII - realizar estudos analíticos dos casos 

críticos conforme histórico de solicitações e 

de reclamações. Identificar através das 

análises de reclamações o que gerou a 

insatisfação ou denuncia – sugere junto a 

Mesa Diretora soluções de acordo com estudo 

de caso, retornando ao requerente, posterior à 

determinação da Mesa Diretiva e parecer 

jurídico, se for o caso; 

IX - realizar a guarda de toda a 

informação requerida e disponibilizada em 

meio digital ou não, observando o prazo legal; 

X - identificar junto ao Sitio da Câmara – 

se todos os meios de divulgação das 

informações à sociedade estão disponíveis de 

forma objetiva para o entendimento e 

atendimento da coletividade; 

XI - alimentar o sítio eletrônico da 

Câmara com informações recentes e de 

fundamental interesse público, assim como 

informações de interesse do Poder 

Legislativo; 

XII - revisar textos no sítio eletrônico da 

Câmara, remetendo as devidas correções aos 

responsáveis contratados pela disponibilidade 

e gestão da home page. 

Art. 4º São procedimentos a serem 

observados pelo Ouvidor, dentre outros 

previstos nesta ou em outras normas: 

I – requisitar informações às unidades e 

servidores da Câmara Municipal; 

II – participar de reuniões pelas quais 

manifestar interesse e relevância ao 

desempenho da função; 

III – solicitar esclarecimentos dos 

servidores, para atender às demandas; 

IV – propor modificações nos 

procedimentos para melhoria permanente; 

V – buscar as eventuais causas da 

deficiência do serviço; 

VI – responder às demandas da sociedade: 

dar sempre ao cidadão uma resposta à questão 

apresentada, da forma mais célere possível, 

com clareza e objetividade; 

VII – Criar canal no sítio eletrônico da 

Câmara Municipal com perguntas e respostas 

sobre os assuntos mais procurados; 

VIII – definir checklist periódico de 

acompanhamento da alimentação no sítio 

eletrônico das informações pertinentes à Lei 

12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação e à 

Lei Complementar (federal) nº 131, de 2009 

(Portal da Transparência), respondendo pela 

coordenação da alimentação permanente dos 

dados e cumprimento dos prazos 

estabelecidos; 

IX – comunicar formalmente a Direção da 

Câmara e ao Órgão de Controle Interno os 

casos de reincidência no descumprimento da 

atualização permanente das informações 

pertinentes à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso 

à Informação) e à Lei Complementar (federal) 

nº 131, de 2009 (Portal da Transparência). 

X – atender com cortesia e respeito, 

afastando-se de qualquer discriminação ou 

pré-julgamento; 

XI – resguardar o sigilo das informações; 

XII – acompanhar o processo legislativo e 

demais processos pertinentes no site da 

instituição, reportando-se diretamente aos 

órgãos responsáveis acerca de eventual 

descumprimento ou inconformidade para a 

solução; em caso de persistência do 

descumprimento ou inconformidade, deverá 

alertar formalmente a direção da Câmara e o 

Órgão de Controle Interno; 

XIII – pautar-se pelo princípio da 

publicidade da coisa pública; 

XIV - produzir estatísticas periódicas 

indicativas do nível de satisfação dos usuários; 

XV – contribuir para a disseminação das 

formas de participação popular no 

acompanhamento e na fiscalização. 

§ 1º.  As Unidades e servidores da Câmara 

Municipal terão de 05 (cinco) dias úteis para 

responder às solicitações encaminhadas pela 

Ouvidoria, prazo este que poderá ser 

prorrogado em função da complexidade de 

assunto. 

§ 2º. O descumprimento do prazo ou da 

ausência de resposta deverá ser comunicado 

ao Presidente da Câmara Municipal. 

Art. 5º O Chefe da Ouvidoria exercerá 

suas funções com independência e autonomia, 

sem qualquer ingerência político-partidária, 

visando garantir os direitos do cidadão. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA 
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Art. 6º A Ouvidoria, unidade integrante da 

estrutura organizacional da Câmara Municipal 

de Castanhal, é dirigida pelo Chefe de 

Ouvidoria. 

Parágrafo único. A Chefia da Ouvidoria 

será exercida cumulativamente por servidor 

em cargo efetivo, que perceberá Função 

Gratificada para esses atendimentos, sem 

prejuízo de seus vencimentos de origem, 

sendo que este benefício não incorpora aos 

vencimentos do servidor, assim como não 

incidirá sobre ele nenhuma contribuição 

previdenciária e nem servirá de base para 

cálculo de qualquer vantagem. 

Art. 7º A Presidência da Câmara, por ato 

próprio, designará a estrutura de cargos e 

funções específicas dos servidores, destinados 

ao atendimento das atividades administrativas 

e a prestação de apoio técnico da Ouvidoria. 

CAPÍTULO III 

DA UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DA OUVIDORIA 

Art. 8º Assiste a todo cidadão, órgão ou 

entidade que resida, tenha interesses ou exerça 

suas atividades no município de Castanhal 

utilizar os canais de comunicação 

disponibilizados pela Ouvidoria para 

apresentar a sua manifestação, de forma: 

I – identificada, sem solicitação de sigilo; 

II – identificada, com solicitação de sigilo; 

III – anônima. 

Parágrafo único. Será assegurado o sigilo 

da autoria sempre que solicitado ou quando 

necessário, garantindo a todos os informantes 

um caráter de discrição e de 

confidencialidade. 

Art. 9º Todas as demandas da Ouvidoria, 

identificadas ou não, além daquelas grafas 

com sigilo, serão registradas eletronicamente 

em banco de gerenciamento de dados. 

Art. 10 O registro de qualquer demanda 

gerará um número de processo/protocolo para 

acompanhamento, que serão transmitidas ao 

seu autor através do mesmo meio de 

comunicação por ele utilizado. 

Parágrafo único. Ao final da demanda o 

cidadão interessado será informado sobre a 

solução dada ao problema, ficando assegurado 

o direito à informação do seu andamento, 

quando solicitado. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO I 

DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E 

ENCAMINHAMENTO DAS DEMANDAS 
Art. 11 No exercício da sua competência, 

a Ouvidoria garantirá o acesso do cidadão por 

meio de canais de comunicação ágeis e 

eficazes, tais como: 

I – presencial; 

II – por telefone; 

III – por correspondência; 

IV – por sistema informatizado,  na rede 

mundial de computadores, contendo 

formulário específico para o registro de 

manifestações; 

V - por e-mail; 

VI – aplicativo de mensagens 

instantâneas. 

Art.  12.  As  manifestações  presenciais  

ou  telefônicas deverão  ser  inseridas  no  

banco  de  dados  informatizado próprio  pelo  

servidor  atendente,  no  momento  do 

atendimento, e, ao final, deverá ser fornecido 

o número de processo/protocolo, para 

acompanhamento da demanda. 

Parágrafo  Único.  Na  hipótese  da  

impossibilidade  temporária de inserção de 

dados no sistema de Ouvidoria, no  momento  

do  atendimento,  a  demanda  deverá  ser  

registrada em formulário próprio, com 

indicação de e-mail ou  telefone  do  usuário,  

salvo  se  anônimo,  para, oportunamente,  ser  

fornecido  o  número  de  registro  do 

atendimento. 

Art.  13.  Nas  manifestações  realizadas  

por  e-mail  ou  por correspondência,  tão logo  

sejam  inseridas  no  banco  de dados  do  

sistema  informatizado  próprio,  deverá  ser 

providenciada  a  comunicação  do  número  

de  registro  e autuação processual do 

atendimento ao demandante, salvo se 

anônimo. 

Art.  14.  As  correspondências  recebidas  

pela  Ouvidoria, contendo  manifestações  da  

sociedade,  deverão  ser guardadas em arquivo 

próprio pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

contados a partir da data do registro da 

demanda no sistema informatizado. 

§1º.  Após  o  prazo  descrito  no  caput,  

os  referidos documentos serão eliminados. 

§2º.  Incluem-se,  no  conceito  de  

correspondência,  os formulários  depositados  

pelos  cidadãos  em  urnas disponibilizadas 

pela Ouvidoria. 

Art. 15. A Ouvidoria, após o recebimento 

da manifestação, procederá  à  análise  prévia  

do  teor  da  demanda,  e  a classificará, quanto 

à sua natureza, em uma das seguintes 

tipologias: 

I – elogio; 

II – sugestão; 

III – solicitação; 

IV – reclamação; 

V – notícia de irregularidade. 

Art.  16.  Após  classificada  a  demanda,  

a  Ouvidoria verificará  se  estão  presentes  na  

manifestação  as informações suficientes para 

seu prosseguimento. 

Art.  17.  A  manifestação  será  

sumariamente  encerrada, com  o  

arquivamento  promovido  pelo Chefe da 

Ouvidoria, quando: 

I – trouxer conteúdo inapropriado; 

II  –  apresentar  conteúdo  e  autoria  em  

duplicidade  com demanda anteriormente 

registrada; 

III  –  for manifestamente inconsistente ou 

sem pertinência com o âmbito de competência 

deste Poder Legislativo Municipal. 

Art.  18.  As  demandas  insuficientemente  

formuladas deverão ser  complementadas  no  

prazo  de  até  30  (trinta) dias, contados da 

ciência do seu autor. 

Parágrafo Único. Decorrido o prazo 

estabelecido no caput deste artigo, sem a 

devida  complementação, a demanda será 

encerrada por insuficiência de conteúdo. 

Art. 19. Na hipótese da demanda que, 

utilizando os canais de comunicação da 

Ouvidoria desta Câmara Municipal, tenha 

como destinatário  outro  órgão  ou  entidade  

do  Município, do Estado ou da União, será 

indicada ao seu autor a instituição a qual 

poderá se reportar e a forma de encaminhar a 

sua manifestação. 

Art. 20.  Os Setores da Câmara Municipal 

de Castanhal darão caráter prioritário,  à  

análise  e  resposta  às  demandas  que  lhes 

tenham  sido  encaminhadas  pela  Ouvidoria, 

responsabilizando-se  suas  chefias  pela  

observância  dos prazos estipulados nesta 

Resolução. 

Parágrafo  Único.  O  descumprimento  

injustificado  dos prazos  fixados para resposta 

às manifestações oriundas da Ouvidoria  

ocasionará  a  comunicação  do  fato  à 

Presidência para as providências cabíveis. 

Art.  21.  Será  considerada  concluída  a  

manifestação  em que  o  demandante  recebeu  

resposta  fundamentada,  de modo a permitir 

seu encerramento. 

Art. 22.  O arquivamento da demanda ou a 

sua remessa à Presidência, nas hipóteses 

previstas nesta Resolução, serão precedidos de 

proposta de encaminhamento da Assessoria da 

Ouvidoria e de decisão do Ouvidor. 

Seção II 

DOS ELOGIOS 

Art. 23.  Serão classificadas como elogios 

as manifestações que  apresentarem  

reconhecimento,  apreço  ou  satisfação em 

face de um serviço prestado pela Câmara 

Municipal de Castanhal, ou pela atuação de 

servidor no exercício de suas funções. 

Art.  24.  As  demandas  classificadas  

como  elogios  serão  encaminhadas  pelo  

Ouvidor  à  Presidência  para conhecimento e 

deliberações cabíveis. 

§1º.  A  Ouvidoria  informará  ao  autor  

do  elogio  o encaminhamento  descrito  no  

caput,  salvo  quando  não houver 

identificação de autoria. 

§2º.  As providências adotadas pela 

Presidência, no tocante ao elogio, deverão ser 

registradas no sistema informatizado próprio 

da Ouvidoria, no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias. 

§3º.  O  autor  do  elogio  será  

devidamente  informado  pela Ouvidoria 

acerca do resultado da demanda, com base nos 

registros de que trata o parágrafo anterior, 

procedendo-se, por fim, o encerramento da 

manifestação. 

Seção III 

DAS SUGESTÕES 

Art.  25.  Serão  classificadas  como  

sugestões  as manifestações que versarem 

sobre ideia ou proposta para o aprimoramento 

das atividades desta Câmara Municipal, as 

quais serão utilizadas como parâmetro para a 

melhoria da qualidade e eficiência dos 

serviços prestados à sociedade. 

Art. 26. As demandas classificadas como 

sugestões serão encaminhadas  pelo  Ouvidor  

à  Presidência  para conhecimento e 

deliberações cabíveis. 

§1º.  A  Ouvidoria  informará  ao  autor  

da  sugestão  o encaminhamento  descrito  no  

caput,  salvo  quando  não houver 

identificação de autoria. 

§2º.  As providências adotadas pela 

Presidência, no tocante à  sugestão,  deverão  

ser  registradas  no  sistema informatizado 

próprio da Ouvidoria, no prazo máximo de 30 
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(trinta) dias, caso sejam adotadas medidas 

concretas. 

§3º. O autor da sugestão será devidamente 

informado pela Ouvidoria acerca do resultado 

da demanda, com base nos registros de que 

trata o parágrafo anterior, procedendo-se,  por 

fim, o encerramento da manifestação. 

Seção IV 

DAS SOLICITAÇÕES 

Art.  27.  Serão  classificadas  como  

solicitações  as manifestações que tratarem de 

pedido de esclarecimento, orientação  ou  

providência  acerca  de  matéria  atinente  à 

atuação ou ao funcionamento da Câmara 

Municipal. 

Parágrafo único.  No caso de consulta de 

natureza técnica ou jurídica, de que trata o 

parágrafo anterior, a Ouvidoria orientará o 

autor da demanda acerca dos procedimentos 

necessários para se formalizar uma consulta 

ao Tribunal de Contas. 

Art.  28.  As  demandas  classificadas  

como  solicitações serão respondidas ao 

demandante pela Ouvidoria. 

§1º.  Em caso de necessidade, a Ouvidoria 

encaminhará a demanda  a  outra  unidade  do  

Tribunal,  para esclarecimentos  ou  

providências  acerca  do  assunto demandado. 

§2º.  Os  esclarecimentos  ou  providências  

descritos  no parágrafo  anterior  deverão  ser  

registrados  no  sistema próprio da Ouvidoria, 

no prazo máximo de 07 (sete) dias. 

§3º.  O  autor  da  solicitação  será  

devidamente  informado pela Ouvidoria 

acerca do resultado da demanda, com base nos 

registros de que trata o parágrafo anterior, 

procedendo-se, por fim, o encerramento da 

manifestação. 

Seção V 

DAS RECLAMAÇÕES 
Art.  29.  Serão  classificadas  como  

reclamações  as manifestações  que  

expressarem  desagrado  ou  protestos em face 

de um serviço prestado pela Câmara 

Municipal, ou pela atuação ou omissão de 

servidor, no exercício de suas funções. 

Art.  30.  As  demandas  classificadas  

como  reclamações serão  encaminhadas  pelo  

Chefe da Ouvidoria  à Presidência para 

conhecimento e deliberações cabíveis.  

§1º.  A  Ouvidoria  informará  ao  autor  

da  reclamação  o encaminhamento  descrito  

no  caput,  salvo  quando  não houver 

identificação de autoria. 

§2º.  As providências adotadas, no tocante 

à reclamação, deverão ser registradas no 

banco de dados informatizado, próprio da 

Ouvidoria, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias. 

§3º.  O  autor  da  reclamação  será 

devidamente  informado pela Ouvidoria 

acerca do resultado da demanda, com base nos 

registros de que trata o parágrafo anterior, 

procedendo-se, por fim, o encerramento da 

manifestação. 

Seção VI 

DAS NOTÍCIAS DE 

IRREGULARIDADE 
Art. 31.  Serão classificadas como notícias 

de irregularidade as  manifestações  que  

relatarem  fatos  que  contiverem indícios de 

dano ao erário, de enriquecimento ilícito ou de 

ofensa aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, cuja averiguação for 

da competência da Câmara Municipal de 

Castanhal. 

Art. 32.  As demandas classificadas como 

notícias de irregularidade serão encaminhadas 

pelo Chefe de Ouvidora à Presidência para 

conhecimento e deliberações cabíveis.  

Parágrafo único. A Ouvidoria informará 

ao autor da notícia de irregularidade o 

encaminhamento descrito no caput, salvo 

quando não houver identificação de autoria.   

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 33 As despesas decorrentes da 

execução desta resolução correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos 

pela Mesa Diretora. 

Art. 35. Esta resolução entra em vigor no 

prazo de 15 dias, a partir da sua publicação. 

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

vinte e três dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezessete. 

Ver. Luciana Castanheira Sales 

Presidente 
Ver. Alacir Vieira Cândido Júnior 

1ª Secretário 
Ver. Romildo Márcio Ramos da Costa 

2º Secretário 
Ver. Francisco das Chagas da Conceição 

Costa 

3º Secretário 
Ver. José Janildo Sousa do Nascimento 

4º Secretário 
Registrada, em à mesma data na Diretoria 

Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 
Diretor Legislativa 

RESOLUÇÃO Nº 014/2017, 23/05/17 
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NA 
RESOLUÇÃO Nº 002/05, NO QUADRO 
DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA, DO 
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E 
SALÁRIOS DO QUADRO DE 
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Castanhal, usando de suas atribuições legais, 

faz saber que em Sessão Ordinária realizada 

no dia 23/05/2017, o Plenário aprovou por 

unanimidade o Projeto de Resolução nº 

012/2017, e ela promulga a seguinte: 

RESOLUÇÃO 

Art. 1º Esta Resolução altera  o quadro de 

Função de Confiança, da Resolução nº 002/05, 

de 08 de maio de 2005,  Plano de Carreira, 

Cargos e Salários do quadro de servidores da 

Câmara Municipal de Castanhal, conforme 

anexo I da presente Resolução. 

I – altera o provento da Função de 

Confiança de Chefe de Recursos Humanos; 

II -  insere no quadro a Função de 

Confiança de Chefe da Ouvidoria. 

a) Esta função, será regulamentada em 

Ato Próprio da Mesa Diretora. 

Art. 3º O valor dos proventos da Função 

de Confiança de Chefe de Ouvidoria terá 

como base o que recebe o ocupante na função 

de Chefe de Recursos Humanos. 

Parágrafo único: O valor dos proventos da 

Função gratificada de Chefe de Ouvidoria será 

reajustado na data base dos demais servidores 

da Câmara Municipal de Castanhal 

Art. 4º As despesas da aplicação desta 

Resolução correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias do Orçamento da 

Câmara Municipal.  

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na 

data da sua publicação. 

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

vinte e três dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezessete. 

Ver. Luciana Castanheira Sales 

Presidente 
Ver. Alacir Vieira Cândido Júnior 

1ª Secretário 
Ver. Romildo Márcio Ramos da Costa 

2º Secretário 
Ver. Francisco das Chagas da Conceição 

Costa 

3º Secretário 
Ver. José Janildo Sousa do Nascimento 

4º Secretário 
Registrada, em à mesma data na Diretoria 

Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal 
CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativa 
ANEXO I 

QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA    IV 
 

CARGO

S 
 

 

VA

GA
S 

 

VEN

CIME
NTO 

BAS

E 

 

REQUISI

TOS 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Chefe 

de 
Recurso

s 

Humano
s 

01 R$ 

2.888,
09 

Ensino 

Médio 

Responsável direto 

pela lotação, férias, 
licença, ficha 

funcional, 

exoneração, 
contratação, 

organização dos 

livros e pastas da vida 
funcional dos 

servidores e outras 

relacionadas com os 
servidores da Câmara 

Municipal. 

Auxiliar 

de 
Gabinet

e 

02 R$ 

898,3
1 

Ensino 

Médio 

Desenvolver a função 

de auxiliar de acordo 
com a sua habilitação 

e exigência do cargo 

que está ocupando. 

Chefe 

de 

Ouvidor
ia 

01 R$ 

2.888,

09 

Ensino 

Superior 

Requisitar 

informações junto às 

unidades e servidores 
da Câmara 

Municipal; participar 

de reuniões pelas 
quais manifestar 

interesse e relevância 

ao desempenho da 
função;  solicitar 

esclarecimentos dos 

servidores, para 
atender às demandas; 

propor modificações 

nos procedimentos 
para melhoria 

permanente;  buscar 

as eventuais causas 
da deficiência do 

serviço; responder às 

demandas da 
sociedade. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 
007/2017 

CREDENCIAMENTO N° 001/2016 
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

003/2016  
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal/Fundo Municipal de 
Saúde. Contratada ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE CASTANHAL - 
APAE, inscrita no CNPJ n° 
05.111.398/0001-57, representada 
pelo Sra. Herculana Ferreira. Objeto: 
Reabilitação da Saúde de pessoa com 
deficiência intelectual e múltipla, nas 
especialidades de Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, 

Psicologia e Assistência Social, 
conforme Tabela Unificada do 
Sistema Único de Saúde e nos termos 
do Edital de Credenciamento nº 
001/2016.  Fica Alterado:  o Prazo 
que passará de 01/04/2016 a 
01/04/2017 para 01/04/2017 a 
01/04/2018. Castanhal-Pará, 01 de 
abril  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal de Castanhal 
SILVAN FRANCISCO DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
2° TERMO ADITIVO 

Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal. Contratado: ANÁTOMO 
PATOLOSTA ASSOCIADOS LTDA 
EPP. CNPJ Contratado: 
15.307.010/0001-41.  Onde se lê 
:“Passando a vigorar pelo período de 
20/02/2017 a 20/02/2018 ” e “Fica 
alterado o valor do contrato”. Leia-se:  
05/03/2017 a 05/03/2018“ e “Fica 
altera o valor do contrato mensal. 
Prazo aditado: 12 (doze) meses”, 
conforme especificações contidas no 
Processo. Castanhal, 05 de março de 
2017. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 006/2017 
CONTRATO Nº 002/2015 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 
Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. 
Contratado: ANATOMO PATOLOSTA 
ASSOCIADOS LTDA EPP. CNPJ Contratado: 
15.307.010/0006-56. Objeto: Serviço de consultas 
Exames de laboratório anatomopatológico e 
cito patológicos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Prazo Aditado: de 
20/03/2017 a 20/03/2018. Castanhal, PA, 05 de 
março de 2017. Silvan Francisco da Silva. 
Secretário Municipal de Saúde. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 
005/2017 

CREDENCIAMENTO N° 002/2015 
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

009/2015 
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal/Fundo Municipal de Saúde. Contratada 

J. M. DE AGUIAR & CIA LTDA ME, inscrita no 
CNPJ n° 11.494.280/0001-58, representada pela 
Sra. Antonia Carlos de Matos. Objeto: Consultas 
médicas de atenção especializada em ortopedia, 
conforme Tabela Unificada do Sistema Único de 
Saúde e nos termos do Edital de Credenciamento 
nº 002/2015.  Prazo Aditado: de 05/03/2017 a 
05/03/2018. Valor Aditado: passará de R$ 
12.000,00 para R$ 10.500,00/mês. Castanhal, PA, 
05 de março de 2017. Silvan Francisco da Silva. 
Secretário Municipal de Saúde. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal de Castanhal 
SILVAN FRANCISCO DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, nomeada pela Portaria 
Municipal n.º 019/17, faz saber aos interessados 
que a Empresa GOVTI CONEXÃO & SOLUÇÃO 
LTDA - ME, ganhou a Licitação promovida pelo 
Governo Municipal para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DOS 
CARNÊS DE IPTU DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PA,  pelo  preço a seguir: 
R$52.925,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e 
vinte cinco reais),  conforme Processo Licitatório 
próprio e Termo Homologatório do Chefe do Poder 
Executivo Municipal.         

Castanhal (PA), 02 de maio de 2017. 
DANIELLE FONSECA SILVA 

Presidente da CPL 

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 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a 
Licitação na modalidade Convite n.º 
006/2017, cujo processo foi 
vencedora a Empresa R & D 
DAGOSTIM 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), 17 de abril de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 032/2017 

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 032/2017-
PMC, destinado à contratação de 
empresa especializada para prestação 
de serviços de confecção de abrigo em 
paradas de ônibus, destinado a 
atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de transporte e 
transito/SEMUTRAN deste Município 
de Castanhal/Pará, por um período 
de 12 (doze) meses, resolve 
HOMOLOGAR: a Licitante:  
O Item 01 a empresa TN 
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - 
ME 
Castanhal (PA), 22 de maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

T.N. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA – ME 
RUA 1º de maio nº 2835, Estrela, 
Castanhal, Pará 
CNPJ: 03.256.428/0001-98 
FONE: 98014-032 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

MAPA COMPARATIVO SERVIÇOS 
DE CONFECÇÃO DE ABRIGOS 

SEM IMPLANTAÇÃO 
 

IT
E
M 

DESCRIÇÃO 
DOS SERVIÇO 

Q
T
D
E 
D
E 
A
B
RI
G
O
S 

U
NI
D
A
D
E 

VALO
R 

UNITÁ
RIO 

MÉDI
O 

VALO
R 

TOTAL 
MÉDI

O 

 

1 

Serviços de 
fabricação de 
abrigos em 

parada de 
ônibus 
medindo 4 
metros de 
largura x 3 
metros de 
comprimento x 
2,10 metros de 
altura, dando 
em média 12 
metros 
quadrados.Sem 
implantação 

com os 
seguintes 
requisitos: 
devem ser 
confeccionados 
40 abrigos ao 
todo, com  
entrega de 2 
(dois) abrigos 
por semana 
com possíveis 
readequações 
da 
estrutura.Dura

40 

Un
ida
de 
(ab

rig
o) 

R$ 
1.700,

00 

R$ 
68.00

0,00 
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nte a execução 
dos serviços a 
empresa 
contratada 
deverá manter  
2 (dois) 
soldadores, 2 
(dois) 
operadores do 
equipamento 
para pintura, 
responsáveis 
pelos serviços.A 
contratada deve 
atender aos 

requisitos 
exigidos nos 
itens 3 a 8 
deste termo de 
referência. 

 
 

 
 

VALOR TOTAL MÉDIO  R$68.000,00  

T. N. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – ME 
Daiane Cechinel de Souza 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
025/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 032/2017 
Às nove horas do dia vinte e dois 

de maio 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 025/2017, Processo de nº 
2017/5/5292 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 
032/2017, devidamente homologado 
pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por 
objeto o prestação de serviços de 
confecção de abrigos em parada de 
ônibus, destinado a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal 

de Transporte  e 
Trânsito/SENUTRAN, 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 prestação de 
serviço de confecção de abrigos em 
parada de ônibus, destinado a 
atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Transporte e 
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, observadas 
as disposições contidas no Edital do 
Pregão Presencial SRP nº032/2017. 

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 032/2017.  

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: os serviços deverão ser 

confeccionados com entrega de pelo 
menos 02 (dois) abrigos por semana, 
conforme a demanda deste  Município 
de Castanha/Para.  

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

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

manutenção do equilíbrio econômico - 
financeiro inicial do ajuste. 

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

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

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

processo administrativo. 
7.5.1.4 Enquanto eventuais 

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

7.5.2. Quaisquer tributos ou 
encargos legais criados, alterados ou 

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

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 

8.1. As empresas ora signatárias 
obrigam-se a: 

8.1.1. Responsabilizar-se 
integralmente pelo 

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

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

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

8.1.4. Em nenhuma hipótese 
veicular publicidade ou qualquer 

outra informação acerca do 
fornecimento/serviço, objeto deste 
Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante. 

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

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

todos os esclarecimentos necessários 
ao fornecimento/serviço dos itens 
contratados. 

8.2.2. Efetuar os pagamentos 
devidos nos termos acima dispostos. 

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

9. DAS PENALIDADES: A 

Administração poderá aplicar ao 
licitante vencedor, assegurada a 
defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três 

décimos por cento) por dia de atraso, 
até o trigésimo dia, na entrega do 
objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação 
de entrega do bem/serviço 

encaminhada pela Administração; 
multa de 5% (cinco por cento) a 

30% (trinta por cento) sobre o valor 
do fornecimento/serviço, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de 
atraso; 

suspensão temporária de 
participação e impedimento de 
contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem 
como aplicação de multa de 10% (dez 
por cento) incidente sobre o valor 
total do fornecimento/serviço, no caso 

de recusa em assinar o contrato ou 
retirar a Nota de Empenho; 

declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes 
da punição prevista no item anterior, 
ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a 
penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos 
resultantes, e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada. 

9.1. Se o licitante fornecedor não 
recolher o valor da multa que 
porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, 

dentro de 05 (cinco) dias a contar da 
data da intimação, a respectiva 

importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, 
acrescida de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 

9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas 
as penas de advertência ou 
suspensão temporária de participação 
e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, 
física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no art. 7º da 
Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 

10. DA FISCALIZAÇÃO: A 
prestação do fornecimento/serviço 
será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por 
representante da Contratante, com 
atribuições específicas, especialmente 
designado para tal fim e, aceitas pela 
Contratada. 

10.1. A fiscalização será exercida 
no interesse da Administração e não 
exclui nem reduz a 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 
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