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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 034/2017 

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 034/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada ao fornecimento de 
veículos, a fim de atende as necessidades das 
diversas secretarias neste município de 
Castanhal/PA, resolve HOMOLOGAR as 
Licitantes: 

Os Itens 05, 06, 07, 08, 09 e 10 a empresa 
PARA AMAZÔNIA SOLUÇÃO LTDA - EPP 

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

Castanhal (PA), 13 de junho de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
030/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 034/2017 
Às nove horas do dia treze de junho 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 
034/2017, Processo de nº 2017/4/5545 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 034/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto o 
fornecimento de veículos automotivos, 
destinado a atender as necessidades das diversas 
secretarias deste Município de Castanhal/PA, para 
atendimento por um período de 12 (doze) meses. 

3.  DO FORNECEDOR REGISTRADO: A 
partir desta data, ficam registrados, observada a 
ordem de classificação, os preços dos 
fornecedores registrados, objetivando o 

compromisso de fornecimento de veículos, 
destinado a atender as necessidades das diversas 
Secretarias   deste Município de Castanhal/Pará, 
para atendimento por um período de 12 (doze) 
meses, nas condições estabelecidas no 
instrumento convocatório. 

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: 
Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal 
de Castanhal/Pa. a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para a aquisição dos objetos, 
obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurado ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento/serviço, em igualdades de 
condições. 

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado mediante assinatura do Contrato, 
observadas as disposições contidas no Edital do 
Pregão Presencial SRP nº034/2017. 

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 034/2017.  

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 15 (quinze) 
dias corridos a partir da data de solicitação a ser 
entregue no seguinte local: diretamente no 
almoxarifado central, localizado na travessa 
Presidente Kennedy, s/n, anexo ao Ginásio de 
Esporte Loyola Passarinho, Bairro: Estrela, 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 
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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 

PARA AMAZÔNIA SOLUÇÃO LTDA - EPP 
Representante Legal: Alciney Rodrigues da Silva 

CNPJ: 83.356.071/0001-59 

EMPRESA: PARA AMAZÔNIA 
SOLUÇÃO LTDA – EPP 
ENDEREÇO: Tv: Quatorze de Março nº 410 
BELÉM – Pará 
CNPJ: 83.356.071/0001-59 
FONE: (91) 3231-2063 
email: paraamazonia@yahoo.com.br 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

QUAN
T. 

TOTA
L 

ESTIM
ADA 

MA
RC
A 

UNI
D. 

VALO
R 

TOTAL 
EM R$ 

VAL
OR 
UNI
T 

VALO
R 

TOTAL 
 

5 

VEÍCULO TIPO PASSEIO 
HATCH: Zero Km, 

ano/modelo 2017/2017, 
fabricação nacional, cor 

sólida, com ar condicionado, 
motor de 4 cilindros em 

linha, 1.0 flex 8v, 4 portas, 
airbag duplo, freios ABS, 

capacidade para 4 lugares, 
direção hidráulica, 5 

11 
FOR

D 
UNI
D. 

R$      
47.000

,00 

marchas a frente e 1 ré, 
tração dianteira com junta 

homocinética, bancos 
dianteiros reclinaveis, banco 
traseiros rebatível, retrovisor 

interno com função dia e 
noite,  para-sol motorista 

com porta documentos, cinto 
de segurança laterais retrátil 
com 3 pontos de regulagem 
e central fixo de 2 pontos, 

travas eletricas, vidro eletrico 
dianteiro, para-choque na 
cor do veículos, volante 

espumado, vidros 
climatizados verdes, 

maçanetas e retrovisores 
externos na cor preta, freios: 

dianteiro a disco rigido e 
traseiro a tambor com 
sapata, roda de aço 

estamado 5,0 x "13", pneu 
175/70 R13, carga últil 

400Kg, tanque de 
combustivel 50L, capacidade 

do porta-malas 290L, 
dimensões: comprimento 

3.693mm, largura 1.548mm, 
altura do veículo 1.489mm, 
entre-eixo 2.361mm, altura 

do solo 166mm. Garantia de 
01 ano.      OBS.: Todos as 
características descritas são 
exigências mínimas para o 

veículo. 

6 

VEÍCULO TIPO PASSEIO 
HATCH: Zero Km, 

ano/modelo 2017/2017, 
fabricação nacional, cor 

sólida, com ar condicionado, 
motor de 4 cilindros em 

linha, 1.0 flex 8v, 4 portas, 
airbag duplo, freios ABS, 

capacidade para 4 lugares, 
direção hidráulica, 5 

marchas a frente e 1 ré, 
tração dianteira com junta 

homocinética, bancos 
dianteiros reclinaveis, banco 
traseiros rebatível, retrovisor 

interno com função dia e 
noite,  para-sol motorista 

com porta documentos, cinto 
de segurança laterais retrátil 
com 3 pontos de regulagem 
e central fixo de 2 pontos, 

travas eletricas, vidro eletrico 
dianteiro, para-choque na 
cor do veículos, volante 

espumado, vidros 
climatizados verdes, 

maçanetas e retrovisores 
externos na cor preta, freios: 

dianteiro a disco rigido e 
traseiro a tambor com 
sapata, roda de aço 

estamado 5,0 x "13", pneu 
175/70 R13, carga últil 

400Kg, tanque de 
combustivel 50L, capacidade 

do porta-malas 290L, 
dimensões: comprimento 

3.693mm, largura 1.548mm, 
altura do veículo 1.489mm, 
entre-eixo 2.361mm, altura 

do solo 166mm. Garantia de 
01 ano.      OBS.: Todos as 
características descritas são 
exigências mínimas para o 
veículo. ITEM EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP/MEI. 

4 
FOR

D 
UNI
D. 

R$      
47.000

,00 

mailto:paraamazonia@yahoo.com.br
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VEÍCULO TIPO PICK-UP: 
Zero Km, ano/modelo 
2017/2017, fabricação 

nacional, cor sólida, com ar 
condicionado, airbag duplo, 

freios ABS, motor de 4 
cilindros em linha, 1.4 flex 
8v, 2 portas, capacidade 
para 2 lugares, direção 
hidráulica, 5 marchas a 
frente e 1 ré,  para-sol 
motorista com porta 

documentos, cinto de 
segurança com regulagem 
de altura, travas eletricas, 

vidro eletrico dianteiro, para-
choque na cor cinza ou 

preto, volante espumado, 
vidros climatizados verdes, 
maçanetas e retrovisores 

externos na cor preta, freios: 
dianteiro a disco ventilado 

com pinça flutuante e 
traseiro a tambor com 
sapata, roda de aço 

estampado com 5,5 x "14", 
pneu 175/70 R14, carga últil 

com no mínimo 705Kg, 
tanque de combustivel com 
no mínimo 55L, capacidade 
da caçamba no mínimo de 

924L, dimensões: 
comprimento mínimo de 
4.409mm, largura total 

mínima - espelho a espelho 
1.664mm, altura mínima do 
veículo 1.497mm, entre-eixo 
mínimo de 2.669mm, altura 
do solo aproximadamente 

175mm. Garantia de 01 ano.      
OBS.: Todos as 

características descritas são 
exigências mínimas para o 

veículo. 

2 

VOL
KS
WA
GE
N 

UNI
D. 

R$      
64.900

,00 

8 

VEÍCULO TIPO PICK-UP: 
Zero Km, ano/modelo 
2017/2017, fabricação 

nacional, cor sólida, com ar 
condicionado, airbag duplo, 

freios ABS, motor de 4 
cilindros em linha, 1.4 flex 
8v, 2 portas, capacidade 
para 2 lugares, direção 
hidráulica, 5 marchas a 
frente e 1 ré,  para-sol 
motorista com porta 

documentos, cinto de 
segurança com regulagem 
de altura, travas eletricas, 

vidro eletrico dianteiro, para-
choque na cor cinza ou 

preto, volante espumado, 
vidros climatizados verdes, 
maçanetas e retrovisores 

externos na cor preta, freios: 
dianteiro a disco ventilado 

com pinça flutuante e 
traseiro a tambor com 
sapata, roda de aço 

estampado com 5,5 x "14", 
pneu 175/70 R14, carga últil 

com no mínimo 705Kg, 
tanque de combustivel com 
no mínimo 55L, capacidade 
da caçamba no mínimo de 

924L, dimensões: 
comprimento mínimo de 
4.409mm, largura total 

mínima - espelho a espelho 
1.664mm, altura mínima do 
veículo 1.497mm, entre-eixo 

1 

VOL
KS
WA
GE
N 

UNI
D. 

R$      
64.900

,00 

mínimo de 2.669mm, altura 
do solo aproximadamente 

175mm. Garantia de 01 ano.      
OBS.: Todos as 

características descritas são 
exigências mínimas para o 

veículo.   ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI. 

9 

VEÍCULO TIPO PICK-UP 
CABINE DUPLA: Zero Km, 
2.8, ano/modelo 2017/2017, 

fabricação nacional, cor 
sólida, com ar condicionado, 

tração 4x4, direção 
hidráulica, freios 2 à discos 

ventilados, ABS, Distribuição 
eletrônica de frenagem EBD, 
motor 4 cilindros em linha, à 
diesel, potência a partir  de 
140 cv, 3500 rpm (ABNT), 

câmbio e transmissão 
mecânico de 05 marchas 

sincronizadas e 01 marcha-
ré, 4 portas, com capacidade 
para 5 passageiros, sistema 
de injeção direta, freio tipo 
auxiliar a vácuo, circuito 

hidráulico, ABS com EBD 
atuante nas 4 rodas, 
suspensão dianteira 

independente com braços 
articulados e barras de 

torção, suspensão traseira 
em feixe de mola, 

largura/comprimento mínimo 
da caçamba: 1,45 

metros/1,50 metros, 
capacidade tanque de 

combustível 70 litros,pneus 
245/70 R16. Garantia de 1 

ano. OBS.: Todos as 
características descritas são 
exigências mínimas para o 

veículo. 

2 
MITI
SUB
ISHI 

UNI
D. 

R$   
121.90
0,00 
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VEÍCULO TIPO PICK-UP 
CABINE DUPLA: Zero Km, 
2.8, ano/modelo 2017/2017, 

fabricação nacional, cor 
sólida, com ar condicionado, 

tração 4x4, direção 
hidráulica, freios 2 à discos 

ventilados, ABS, Distribuição 
eletrônica de frenagem EBD, 
motor 4 cilindros em linha, à 
diesel, potência a partir  de 
140 cv, 3500 rpm (ABNT), 

câmbio e transmissão 
mecânico de 05 marchas 

sincronizadas e 01 marcha-
ré, 4 portas, com capacidade 
para 5 passageiros, sistema 
de injeção direta, freio tipo 
auxiliar a vácuo, circuito 

hidráulico, ABS com EBD 
atuante nas 4 rodas, 
suspensão dianteira 

independente com braços 
articulados e barras de 

torção, suspensão traseira 
em feixe de mola, 

largura/comprimento mínimo 
da caçamba: 1,45 

metros/1,50 metros, 
capacidade tanque de 

combustível 70 litros,pneus 
245/70 R16. Garantia de 1 

ano. OBS.: Todos as 
características descritas são 
exigências mínimas para o 

veículo.    ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI. 

1 
MITI
SUB
ISHI 

UNI
D. 

R$   
121.90
0,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TOTAL GLOBAL  R$ 1.265.400,00  

PARA AMAZÔNIA SOLUÇÃO LTDA - EPP 
Alciney Rodrigues da Silva 

 
 
 

 
LEI MUNICIPAL Nº 010/17 DE 12/06/17 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

aprovou e o PREFEITO MUNICIPAL sanciona a 
seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Fica instituído o Conselho Municipal de 
Políticas sobre Drogas do Município de Castanhal 
que, integrando-se ao esforço nacional de 
prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e 
reinserção social do usuário e combate ao tráfico 
de drogas, dedicar-se-á ao pleno desenvolvimento 
das ações referentes à redução da demanda de 
drogas. 

Art. 2º Fica criado, na estrutura organizacional 
da Secretaria de Saúde, no nível de direção 
superior, o Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas, órgão colegiado de caráter 
consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, de 
composição paritária.  

Art. 3º O Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas tem por finalidade exercer 
papel consultivo, deliberativo,
 normativo, fiscalizador,
 incluindo a proposição de diretrizes para 
ações voltadas à prevenção, tratamento, 
recuperação e (re)inserção social, redução dos 
danos sociais e à saúde, redução da oferta e 
estudos, pesquisas e avaliações sobre drogas, no 
âmbito do município de Castanhal.  

Art. 4º O Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas possui as seguintes 
atribuições: 

I – propor realinhamentos na Política Municipal 
sobre Drogas à luz dos interesses da sociedade e 
segundo diretrizes das Políticas Públicas sobre 
Drogas; 

II – promover  a orientação  
estratégica global e definir 
prioridades  para as atividades de 
prevenção, tratamento, (re)inserção social, 
redução dos dados sociais e à saúde, redução da 
oferta e da demanda de drogas no município e 
estudos, pesquisas e avaliações pertinentes à 
temática;     

III – dispor sobre a organização do Sistema 
Municipal sobre Drogas;  

IV – dispor sobre sua estruturação e o seu 
funcionamento, mediante elaboração de 
Regimento Interno, autorizando, de acordo com a 
necessidade, a criação de Câmaras Técnicas; 

V – acompanhar e avaliar a gestão dos 
recursos do Fundo Municipal de Políticas Públicas 
sobre Drogas e o desempenho dos planos e 
programas decorrentes da Política Municipal sobre 
Drogas; 

VI – promover a integração dos órgãos e 
entidades do Sistema Municipal sobre Drogas;  
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VII – aprovar o Regimento Interno do 
Conselho, assim como os pedidos de alteração 
dos regimentos das Comissões; 

VIII – aprovar a Política Pública Municipal 
sobre Drogas;  

IX – fomentar pesquisas e levantamentos 
sobre os aspectos de saúde, educacionais, sociais, 
culturais e econômicos decorrentes do consumo e 
da oferta de substâncias psicoativas lícitas e 
ilícitas, que propiciem uma análise capaz de 
nortear as políticas públicas na área de drogas do 
Município;  

X – fomentar a articulação e a 
intersetorialidade das diferentes políticas públicas 
existentes no território;  

XI – realizar o diagnóstico situacional do 
Município e planejar políticas públicas que prezem 
pelo respeito à dignidade humana e pelas 
diretrizes da Política Nacional e Estadual sobre 
Drogas. 

Parágrafo Único. Constituem atividades de 
redução da demanda e da oferta de drogas a 
integração dos diferentes eixos da política sobre 
drogas, abrangendo-se todas as ações referentes 
à prevenção ao uso indevido de substâncias 
psicoativas lícitas e ilícitas, bem como àquelas 
relacionadas ao tratamento, redução de danos, 
reinserção social e estudos, pesquisas e 
avaliações sobre a temática.  

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 5º O Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas será composto por 16 
(dezesseis) membros, dos quais 50% (cinquenta 
por cento) serão representantes do Poder Público 
e 50% (cinquenta por cento) serão representantes 
da sociedade civil organizada.  

§ 1° - Oito (08) representantes do Poder 
Público Municipal, assim distribuídos:  

I – um representante da Secretaria Municipal 
de Saúde; 

II – um representante da Secretaria Municipal 
de Educação; 

III - um representante da Secretaria Municipal 
de Assistência Social; 

IV – um representante da Fundação Cultural 
de Castanhal; 

V – um representante da Procuradoria 
Jurídica; 

VI – um representante da Secretaria Municipal 
de Planejamento; 

VII – um representante da Guarda Municipal. 
VIII – um representante do Poder Legislativo. 
§ 2° - Oito (08) representantes da Sociedade 

Civil, conforme caput do Art. 5º. 
Parágrafo Único. Cada vaga será 

representada por um membro titular e um membro 
suplente.  

Art. 6º A representação da sociedade civil 
organizada será eleita em conferência municipal, 
composta por representantes titulares e 
respectivos suplentes das entidades da sociedade 
civil organizada, legalmente constituída e em 
funcionamento no Município de Castanhal, 
conforme edital de inscrição para a respectiva 
Conferência que preverá regras sobre as eleições 
e as diferentes categorias da sociedade civil que 
poderão se habilitar, prezando-se pela 
representação dos diferentes eixos da política 
sobre drogas.  

Parágrafo único. Até que se realize a 
Conferência Municipal, incumbirá aos conselheiros 

em exercício estipular critérios que permitam a 
eleição e indicação de representantes.  

Art. 7º O Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas poderá convidar para 
participar de suas sessões, com direito a voz, sem 
direito a voto, representantes de entidades ou 
órgãos públicos ou privados, cuja participação seja 
considerada importante diante da pauta da sessão 
e pessoas que, por seus conhecimentos e 
experiências profissionais, possam contribuir para 
a discussão das matérias em exame.  

Art. 8º Os membros das organizações da 
sociedade civil e seus respectivos suplentes não 
poderão ser destituídos, no período do mandato, 
salvo por razões que motivem a deliberação da 
maioria qualificada por 2/3 (dois terços) do 
Conselho.  

Art. 9º O Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas reunir-se-á ordinariamente 
a cada mês e, extraordinariamente, por 
convocação de seu Presidente ou a requerimento 
da maioria de seus membros.  

Parágrafo Único. Os critérios para convocação 
de reunião e forma de organização das Câmaras
 Técnicas serão definidas em 
Regimento Interno.  

Art. 10 Os membros do Conselho Municipal de 
Políticas Públicas sobre Drogas e seus respectivos 
suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal.  

Art. 11 Os membros representantes do Poder 
Público poderão ser reconduzidos para mandato 
sucessivo, desde que não exceda quatro anos 
seguidos.  

Art. 12 O mandato dos membros do Conselho 
Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será 
de dois anos, permitida uma recondução.  

Art. 13 O desempenho da função de membro 
do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 
Drogas será considerado serviço relevante 
prestado ao Município, com seu exercício 
prioritário, justificadas as ausências a qualquer 
outro serviço, desde que determinadas pelas 
atividades próprias do Conselho, não fazendo jus a 
qualquer remuneração ou percepção de 
gratificação em virtude desta atuação.  

Parágrafo único. O Município deverá arcar 
com os custos de deslocamento, alimentação e 
permanência dos conselheiros, quando necessário 
e justificado, que não importem em remuneração 
ou gratificação pelas atividades exercidas, cujos 
valores não poderão exceder ao dos servidores 
municipais.  

Art. 14 As deliberações do Conselho Municipal 
de Políticas Públicas sobre Drogas serão tomadas 
por maioria simples, estando presentes a maioria 
absoluta de membros do Conselho.  

Art. 15 Todas as reuniões do Conselho 
Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas serão 
sempre abertas à participação de quaisquer 
interessados.  

 Art. 16 Ao Presidente do Conselho Municipal 
de Políticas Públicas sobre Drogas compete:  

I – representar o Conselho junto às 
autoridades, órgãos e entidades; 

II – dirigir as atividades do Conselho; 
III – convocar e presidir as sessões do 

Conselho;  
IV – proferir o voto de desempate nas 

decisões do Conselho.  
Art. 17 O Presidente do Conselho Municipal de 

Políticas Públicas sobre Drogas será substituído 
em suas faltas e impedimentos pelo Vice-

Presidente do Conselho, e na ausência simultânea 
de ambos presidirá o Conselho um de seus 
membros.  

Art. 18 A Presidência do Conselho Municipal 
de Políticas Públicas sobre Drogas terá alternância 
em sua gestão, sendo um mandato presidido por 
um representante do poder público e outro por um 
representante da sociedade civil organizada. 

Art. 19 Ao Secretário-Executivo do Conselho 
Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 
compete:  

I – providenciar a convocação, organizar e 
secretariar as sessões do Conselho;  

II – elaborar a pauta de matérias a serem 
submetidas às sessões do Conselho para 
deliberação;  

III – criar e manter um sistema de informação 
sobre os processos e assuntos de interesse do 
Conselho;  

IV – organizar e manter a guarda de papéis e 
documentos do Conselho;  

V – exercer outras funções correlatas aos 
objetivos do Conselho.  

Art. 20 O Presidente, o Vice-Presidente e o 
Secretário-Executivo do Conselho Municipal de 
Políticas Públicas sobre Drogas serão eleitos 
por maioria qualificada do Conselho. As eleições 
gerais estarão dispostas no Regimento Interno. 

Art. 21 A Secretaria Municipal de Saúde 
prestará todo o apoio técnico, administrativo e de 
infraestrutura, necessários ao pleno funcionamento 
do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 
Drogas. 

Art. 22 O Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas deverá ser instalado em 
local destinado pelo município, incumbindo à 
Secretaria Municipal de Saúde adotar as 
providências para tanto.  

Art. 23 As despesas decorrentes da presente 
lei serão atendidas por verbas próprias do 
orçamento municipal, que poderão ser 
suplementadas. 

CAPÍTULO III 
DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE 

DROGAS 
Art. 24 Fica instituído o Fundo Municipal de 

Políticas Públicas sobre Drogas - FUMPOD, com o 
objetivo de possibilitar a obtenção e a 
administração de recursos financeiros provenientes 
de doações, convênios, programas e projetos de 
que trata o Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas, os quais serão destinados 
ao desenvolvimento de ações voltadas à 
prevenção do uso indevido, tratamento, 
recuperação e (re)inserção social de usuários e 
dependentes de drogas, redução dos danos 
sociais e à saúde, redução da oferta e estudos, 
pesquisas e avaliações sobre drogas. 

Parágrafo Único. O FUMPOD ficará 
subordinado diretamente a Secretária Municipal de 
Saúde que se incumbirá da execução orçamentária 
e do cronograma físico-financeiro da proposta 
orçamentária anual. 

Art. 25 São recursos do FUMPOD: 
I – as doações, os auxílios, as contribuições e 

disponibilizações que lhe forem destinados; 
II – as dotações consignadas no orçamento do 

Município e/ou em crédito adicional especial; 
III – os resultados de aplicações financeiras 

das disponibilidades temporárias; 
IV – outros recursos que possam ser 

destinados ao FUMPOD. 
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Art. 26 Os recursos, administração e 
regulamentação do Fundo Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas serão de competência da 
Secretaria Municipal de Saúde, tendo como gestor 
o Secretário de Saúde, sob a deliberação do 
Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 
Drogas. 

Art. 27 O Fundo Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas – FUMPOD, de natureza e 
individuação contábeis, atuará por meio de 
liberação de recursos, observadas as seguintes 
condições: 

I – apresentação pelo beneficiário de projetos 
ou planos de trabalho referentes aos objetivos 
previstos no artigo 1º desta lei; 

II – demonstração da viabilidade técnica dos 
projetos e planos de trabalho e sua adequação aos 
objetivos da Política Pública Municipal sobre 
Drogas; 

III – aprovação do projeto ou plano de trabalho 
com a respectiva demonstração de viabilidade 
técnica pelo Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas. 

Parágrafo Único. O detalhamento da 
constituição e gestão do Fundo Municipal de 
Políticas Públicas sobre Drogas constará no 
Regimento Interno. 

Art. 28 Os demonstrativos financeiros do 
Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre 
Drogas obedecerão ao disposto na legislação 
vigente referente à Administração Direta Municipal. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29 Os membros do Conselho Municipal de 
Políticas Públicas sobre Drogas do Município de 
Castanhal não farão jus a nenhuma remuneração, 
sendo seus serviços considerados de relevante 
interesse público. 

Art. 30 As decisões do Conselho Municipal de 
Políticas Públicas sobre Drogas serão adotadas 
como orientação para todos os seus órgãos. 

Art. 31 O Conselho Municipal terá sua 
competência desdobrada e suas condições de 
funcionamento determinadas em Regimento 
Interno, a ser elaborado e aprovado no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias a contar da 
publicação desta Lei e homologado pelo Prefeito 
Municipal, através de Decreto, após aprovação do 
Conselho. 

§1º Se o Prefeito Municipal considerar o 
Regimento Interno, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário às diretrizes do 
Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre 
Drogas ou do Conselho Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas, vetá-lo-á total ou 
parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data do recebimento, e comunicará, 
dentro de quarenta e oito horas ao Presidente do 
Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas os 
motivos do veto; 

§2º Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, o 
silêncio do Prefeito Municipal importará em 
Homologação. 

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data da 
sua publicação. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 12 
dias do mês de junho de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal de Castanhal 

 
 
 

 
 
 

 

DECRETO Nº075/17, DE 13/06/17 
DELEGA COMPETÊNCIA AO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A 

COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA GERIR O 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ: 

13.296.169/0001-82, JUNTO AO BANCO DO 

BRASIL S.A. E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e, 

Considerando a necessidade de cadastrar 

os poderes dos gestores para a movimentação 

das contas correntes e poupanças da SEMAS 

junto a essa Instituição Financeira. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica delegada a competência ao 

Secretário Municipal de Assistência Social e a 

Coordenadora do Fundo Municipal de 

Assistência Social para gerir o Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, CNPJ: 13.296.169/0001-82, 

abaixo identificados, para a gestão da conta 

corrente: nº 41.944-3, agência 0708-0, do 

Banco do Brasil S.A., em Castanhal-PA: 

- JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS 

SANTOS, CPF/MF nº 167.098.532-68 – 

Secretário Municipal de Assistência Social. 

- FERNANDA MONTEIRO NOBRE 

KORELL, CPF/MF nº 713.949.822-91 – 

Coordenadora do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

Art. 2º - No uso de suas atribuições, os 

servidores delegados, poderão praticar em 

conjunto os seguintes atos: acesso ao Sistema 

AUTO-ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO; 

emitir cheques; abrir contas de depósitos; 

autorizar cobranças; solicitar saldos, extratos e 

comprovantes; requisitar talonários de 

cheques; autorizar o débito em conta relativo a 

operações; retirar cheques devolvidos; 

endossar cheques; requisitar cartão eletrônico; 

movimentar contas correntes com ou sem 

cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar, 

cancelar e baixar cheques; cadastrar, alterar; 

cancelar e desbloquear senhas; efetuar saques 

em conta corrente e poupança; efetuar 

pagamentos por meio eletrônico; efetuar 

transferências por meio eletrônico; consultar 

contas/aplicações de programas de repasse de 

recursos; liberar arquivos de pagamento no 

AUTO-ATENDIMENTO SETOR 

PÚBLICO/AASP; solicitar saldos/extratos de 

investimentos; autorizar aplicações financeiras 

e seus resgates; contratar produtos e serviços; 

emitir títulos e instruções; assinar convênios e 

contratos; emitir comprovantes; efetuar 

transferência para a mesma titularidade por 

meio eletrônico; encerrar contas de depósitos.  

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação e revogados as 

disposições em contrário. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 13 de 

Junho de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº076/17, DE 13/06/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, PEDRO COELHO DA 

MOTA FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS.  

DECRETA:  

Art. 1°. – Com base na Lei Municipal N° 

003/92, de 10/02/1992, Art. 3º, inciso IV e 

Resolução 005/2017 do CMDCA nomeia para 

compor o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, biênio 2017/2019, 

os seguintes membros e seus respectivos 

suplentes.  

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES 

GOVERNAMENTAIS:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Titular: Maurício José Santana de Queiroz 

Suplente: Hellen Jordana Oliveira da 

Costa 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Titular: Magna Abrantes Rodrigues 

Suplente: Elisete de Oliveira Barreiros 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Titular: Nayara da Cunha Matias 

Suplente: Andreia Ferreira dos Santos 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Titular: Triele Pereira Santos 

Suplente: Suzane Larissa Ferreira 

CHEFIA DE GABINETE 

Titular: Ednir Olga de Lemos Silva  

Suplente: Lucicléia Costa Cardoso.  

PODER LEGISLATIVO 

Titular: Francisco das Chagas da 

Conceição Costa 

Suplente: Marlon da Silva Costa 

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES 

NÃO GOVERNAMENTAIS:  

ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPLANTADOS E 

RENAIS CRÔNICOS DE CASTANHAL - ATRCC 

Titular: Normancélio Vidal de Santana 

Suplente: Carina Vitória as Silva Dantas 

CENTRO DE ATENDIMENTO CIDADE DOM 

BOSCO 

Titular: Liliana Maria Daou Lindoso 

Suplente: Edith de Lima Leal 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E EDUCATIVA 

CASTELO DOS SONHOS 

Titular: Silvia Cristina Moreira Silva 

Suplente: José Willame Sodré Lopes 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE CASTANHAL 

Titular: Josete Soares de Moraes Caldas 

Suplente: Lenina Ferreira 

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DOS PROJETOS 

SOCIAIS CRIANÇA MODELO E EQUOTERAPIA 

Titular: Francymara Sousa Barros 

Suplente: Emília Reis do Nascimento 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO 

MILAGRE – ACOBAM 

Titular: Lourival da Silva Ferreira  

Suplente: Reginaldo Araújo do 

Nascimento  

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor, na 

data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município, revogadas as disposições em 

contrário.  

Art. 3º - Registre-se e cumpra-se.  

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 

13 dias do mês de junho de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 


