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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 1.315/17, DE 09 DE MAIO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SILVAN FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art.1º - Conceder Licença Luto de 08 
(oito) dias a servidora: DAISE RODRIGUES FERREIRA, matrícula: 58-2/1, 
cargo: A.C.S, Local: Milagre I, Lotação: IVENS CARLOS TABOSA – Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal – no período de 02/05 a 09/05/2017, com base 
art. 81, Inciso III, da Lei Municipal n° 003/99, de 04/02/99. Art.2º - A 
Coordenadoria de Gestão com Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória constante no Processo nº 
204/2017. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor com efeito retroativo a 02 de maio 
de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se e cumpra-
se. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 09 dias do mês 
de maio de 2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de 
Saúde de Castanhal, Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 1.320/17, DE 10 DE MAIO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: Art.1º - Conceder Licença Luto de 08 (oito) dias ao servidor: SELMA 
REGINA DA SILVA MIRANDA, matrícula: 74836-6/1, cargo: TECNICA DE 
ENFERMAGEM, Lotação: UPA EFETIVO – Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal – no período de 21/02 a 28/02/2015, com base art. 81, Inciso III, da Lei 
Municipal n° 003/99, de 04/02/99. Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face cumprimento da documentação 
comprobatória constante no Processo nº 205/2017. Art. 3º - Esta portaria entra 
em vigor com efeito retroativo a 23 de abril de 2017, revogadas as disposições 
em contrário. Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETARIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 10 dias do mês de maio de 2017. IURLENEY DO 
SOCORRO SILVA DA CRUZ, Aux. de Coord. de Gestão com Pessoas, Port. 

296/17 de 30/01/2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de 
Saúde de Castanhal, Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 1.330/16, DE 11 DE MAIO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Considerando o resultado do exame médico, que atesta a inexistência de 
capacidade do(a) servidor(a) para exercer suas funções de A.C.S-Agente 
Comunitário de Saúde, que dentre as atribuições estão desenvolver ações para 
integrar as equipes de saúde juntamente com a população adscrita as Unidades 
Básicas, bem como orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde 
disponíveis e ainda promover ações educativas visando a promoção de saúde e 
prevenção de doenças: RESOLVE: Art. 1° - Readaptar por 90 (noventa) dias o 
(a) servidor (a) MARIA EMÍLIA FERNANDES PEREIRA, cargo: A.C.S, matrícula 
7349-0/1, Posto de saúde do Imperial, com a finalidade de desenvolver suas 
atividades internamente e sem agravamento de seu estado de saúde, no período 
compreendido entre 11/05/2017 a 08/08/2017, com retorno no dia imediato a 
este. Art. 2º - A Coordenadoria de Gestão com Pessoas anotará em ficha 
funcional face cumprimento da documentação comprobatória constante no 
processo n.º 206/2017. Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do dia 11 de 
maio de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4° - Registre-se e 
cumpra-se. GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, aos onze 
dias do mês de maio de 2017. IURLENEY DO SOCORRO SILVA DA CRUZ, Aux. 
de Coord. de Gestão com Pessoas, Port. 296/17 de 30/01/2017. SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 
015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 1.350/17, DE 18 DE MAIO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Considerando o resultado do exame médico, que atesta a inexistência de 
capacidade do (a) servidor (a) para exercer suas funções de SERVENTE, que 
dentre as atribuições estão em realizar trabalhos de limpeza em geral a fim de 
manter e assegurar o asseio, e as condições de higiene e conservação do local 
de trabalho. RESOLVE: Art. 1° - Prorrogar a readaptação por mais 150 (Cento e 
Cinquenta) dias do (a) servidor  (a) INÁ SANDRA ROCHA DE SOUSA, cargo: 
SERVENTE, matrícula 7227-3/1, no CENTRO CARDIOLOGICO-EFETIVO), com 
a finalidade de desenvolver suas atividades internamente e sem agravamento de 
seu estado de saúde, no período compreendido entre 17/05/2017 a 13/10/2017, 
com retorno no dia imediato a este. Art. 2º - Art. 2° - Esta portaria entra em vigor 
a partir do dia 17 de maio de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 
3° - Registre-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, aos dezoito dias do mês de maio de 2017. IURLENEY DO SOCORRO 
SILVA DA CRUZ, Aux. de Coord. de Gestão com Pessoas, Port. 296/17 de 30 de 
janeiro de 2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 
de Castanhal, Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017 

PORTARIA Nº 1.351/17, DE 18 DE MAIO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Considerando o resultado do exame médico, que atesta a inexistência de 
capacidade do (a) servidor (a) para exercer suas funções de SERVENTE, que 
dentre as atribuições estão em realizar trabalhos de limpeza em geral a fim de 
manter e assegurar o asseio, e as condições de higiene e conservação do local 
de trabalho. RESOLVE: Art. 1° - Prorrogar a readaptação por mais 120 (Cento e 
Vinte) dias o (a) servidor (a) MARIA DE LOURDES MACIEL DE MOURA, cargo: 
SERVENTE, matrícula 7606-6/1, Posto de saúde do SANTA TEREZINHA 
(POSTOS E UNIDADES - EFETIVOS), com a finalidade de desenvolver suas 
atividades internamente e sem agravamento de seu estado de saúde, no período 
compreendido entre 17/05/2017 a 13/09/2017, com retorno no dia imediato a 
este. Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir do dia 17 de maio de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3° - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos dezoito dias do mês 
de maio de 2017. IURLENEY DO SOCORRO SILVA DA CRUZ, Aux. de Coord. 
de Gestão com Pessoas, Port. 296/17 de 30 de janeiro de 2017. SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal,Decreto nº 
015/17, de 02 de janeiro de 2017. 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 1.358/17, DE 19 DE MAIO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN FRANCISCO DA 
SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art.1º - Conceder 
LICENÇA MATERNIDADE de 180 (Cento e Oitenta) dias, a servidora: ROSIVANI 
OLIVEIRA DE SOUZA, matrícula: 74838-2/1, cargo: TECNICA DE ENFERMAGEM, Local: 
IANETAMA, Lotação: POSTOS E UNIDADES - EFETIVOS – Secretaria Municipal de 
Saúde de Castanhal – no período de 04/05/2017 a 30/10/2017, com base nos Artigos 6º e 
7º inciso XVIII da constituição da República Federativa do Brasil e Artigo 108, da Lei 
Municipal nº003/99, de 04.02.99 e Lei Municipal Emenda Aditiva, nº 016/09 de 09.06.2009. 
Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória constante no Processo nº 216/2017. Art. 3º - 
Esta portaria entra em vigor a partir do dia 04 de maio de 2017, revogadas as disposições 
em contrário. Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, aos dezenove dias do mês de maio de 2017. IURLENEY DO SOCORRO 
SILVA DA CRUZ, Aux. de Coord. de Gestão com Pessoas, Port. 296/17 de 30/01/2017. 
SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 
015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 1.376/17, DE 26 DE MAIO DE 2016.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: Art.1º - Conceder LICENÇA MATERNIDADE de 120 (Cento e vinte) 
dias a servidora: FABRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO, matrícula: 970-9/2, 
cargo: TECNICA DE ENFERMAGEM, Local: SANTA TEREZINHA, Lotação: 
POSTOS E UNIDADES – Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal – no 
período de 15/05/2017 a 11/09/2017, com base nos Artigos 6º e 7º inciso XVIII da 
constituição da República Federativa do Brasil e Artigo 108, da Lei Municipal 
nº003/99, de 04.02.99. Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com Pessoas anotará 
em ficha funcional face cumprimento da documentação comprobatória constante 
no Processo nº 225/2017. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do dia 15 
de maio de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se e 
cumpra-se. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos vinte e 
seis dias do mês de maio de 2017. IURLENEY DO SOCORRO SILVA DA CRUZ, 
Aux. de Coord. de Gestão com Pessoas, Port. 296/17 de 30/01/2017. SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 
015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 1.377/17, DE 26 DE MAIO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SILVAN FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art.1º - Conceder Licença por motivo 
de doença em pessoa da família (CÔNJUGE) a servidora: SILVANY LIMA DIAS, 
matrícula: 74225/1, cargo: AG. ENDEMIAS, Local: AGENTE DE ENDEMIAS, 
Lotação: AGENTE DE ENDEMIAS – Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal, no período de 26 de maio a 24 de julho de 2017, com base art. 107, 
da Lei Municipal n° 003/99, de 04/02/99. Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face cumprimento da documentação 
comprobatória constante no Processo nº 226/2017. Art. 3º - Esta portaria entra 
em vigor com efeito na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. GABINETE DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 26 dias do mês de maio de 2017. SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 
015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 1.378/17, DE 26 DE MAIO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: Art.1º - Conceder LICENÇA MATERNIDADE de 180 dias (Cento e 
Oitenta) a servidora: MARIA ELIZETE NUNES SANTOS, matrícula: 207-0/1, 
cargo: A.C.S, Local: Novo Estrela,– Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal 
– no período de 23/05/2017 a 18/11/2017, com base nos Artigos 6º e 7º inciso 
XVIII da constituição da República Federativa do Brasil e Artigo 108, da Lei 
Municipal nº003/99, de 04.02.99 e Lei Municipal Emenda Aditiva, nº 016/09 de 
09.06.2009. Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com Pessoas anotará em ficha 
funcional face cumprimento da documentação comprobatória constante no 
Processo nº 227/2017. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do dia 23 de 
maio de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se e 
cumpra-se. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos vinte e 
seis dias do mês de maio de 2017. IURLENEY DO SOCORRO SILVA DA CRUZ, 
Aux. de Coord. de Gestão com Pessoas, Port. 296/17 de 30/01/2017. SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 
015/17, de 02 de janeiro de 2017. 
 

 
 
PORTARIA Nº339-A/17, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 161 INCISO II DA LEI Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999. Considerando, o recebimento do Ofício 
nº085/2017/GAB/SEMED/PMC, de 02 de fevereiro de 2017; Resolve: Art. 1º - 
Conceder, Gratificação de Dedicação Exclusiva, aos servidores abaixo 
relacionados, lotação Secretaria Municipal de Educação. 

Nome Função Porcentagem 

Albano José Ribeiro Parente Motorista 50% 

Antonia Simone Andrade Ferreira Merendeira-ZR 50% 

Clayton Manos Nascimento Secretário Escolar 35% 

Cristiane de Lima Câmara Secretário Escolar 35% 

Cristina Pinheiro Lima Secretário Escolar 35% 

Elisangela Soares do Carmo Secretário Escolar 35% 

Gerson Nascimento Gonçalves Motorista 50% 

Jefferson Max Lacerda da Silva Motorista 50% 

Joel de Andrade Avila Motorista 50% 

José Pessoa da Costa Motorista 50% 

José Ribamar Pacheco da Silva Motorista 50% 

Karen Clik Bezerra Secretário Escolar 35% 

Leila Francinaide Bentes da Silva Secretário Escolar 35% 

Luiz Gonzaga Santiago Miranda Professor Pedagogia 50% 

Maria Antonia Guiomar Alves da Silva Secretário Escolar 35% 

Maria de Nazaré Araújo Saraiva Secretário Escolar 35% 

Nilton Quaresma Ribeiro Motorista 50% 

Raimundo Nonato de Jesus Cabral Zelador 50% 

Renam Pereira Cerqueira Motorista 50% 

Romildo Meireles dos Santos Motorista 50% 

Sidneya Santiago Leite Prof. Bas I 50% 

Simone Lopes da Gama Alves Motorista 50% 

Vandson Mota Alencar Motorista 50% 

Zoeno do Socorro Ferreira Alves Motorista 50% 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 
2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 02 de fevereiro de 2017. Pedro Coelho da 
Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário 
de Administração 

PORTARIA Nº2.154/17, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES; 
RESOLVE: Art. 1º- Exonerar a pedido, conforme Processo n°7815/6/2017, 
datado de 27/06/17, o servidor ELSON JAQUES PEREIRA, cargo Professor de 
Ensino Religioso, lotação Secretaria Municipal Educação. Art. 2º - Esta Portaria 
entra em vigor, a partir de 30 de junho de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 28 de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.155/17, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES; 
RESOLVE: Art. 1º- Exonerar a pedido, conforme requerimento constante do 
Processo n°7773/6/2017, datado de 27/06/17, a servidora FABIANA CRISTINA 
MIRANDA MIGUEL DE ARAÚJO, cargo Professor Pedagogia – Zona Urbana, 
lotação Secretaria Municipal Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, 
com efeito retroativo a 23 de junho de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 28 de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.156/17, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: Art. 1º - Distratar, de acordo com o Processo 
nº2017/6/7743, o Contrato Temporário do servidor HUGO LEONARDO QUEIROZ 

MARTINS, função Braçal, lotação Subprefeitura do Jaderlândia. Art. 2º - Esta 
Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 20 de junho de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 28 de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota 
Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 
Administração 
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PORTARIA Nº2.168/17, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: Art. 1º - Distratar a pedido, de acordo com o 
Processo nº2017/6/7836, o Contrato Temporário da servidora MARIA ELIANA 

ALMEIDA LIMA, função Agente Administrativo-Zona Urbana, lotação Secretaria 
Municipal de Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário. 
Art. 3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.               Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 28 de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.173/17, DE 30 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 114 DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999;  RESOLVE: Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) 
de 03 (Três) meses ao servidor LUIZ CARLOS MELO PISMEL, cargo Auxiliar de 
Arrecadação Fazendária, conforme documentação comprobatória constante no 
requerimento do interessado arrolado ao Processo nº7446/6/17, análise da 
Coordenadoria de Recursos Humanos e, Parecer Jurídico Normativo n°009, 
datado de 06/03/17, no período de 03 de julho de 2017 a 30 de setembro de 
2017 e, retorno dia 01 de outubro de 2017, lotação Secretaria Municipal de 
Finanças. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 03 de julho de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 30 dias de junho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal, Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.176/17, DE 30 DE JUNHO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES; RESOLVE: Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Assistência Social a servidora ANA RUTH TRINDADE VIEIRA, cargo Agente 
Administrativo, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em prejuízo de 
suas funções. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 19 de 
junho de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de junho de 
2017. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.177/17, DE 30 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, 
Considerando, Ofício n°356/2017, datado de 20/06/2017 da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, constante do Processo n°7592/6/2017, de 22 de junho de 
2017; RESOLVE: Art. 1º - Designar a servidora ANA RUTH TRINDADE VIEIRA, 
cargo efetivo de Agente Administrativo, para exercer o cargo comissionado de 
Auxiliar da Coordenadoria Administrativa e Financeira, com 50%(Cinquenta por 
cento) de Gratificação de Tempo Integral, lotação Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 19 de 
junho de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva,  aos 30 dias de 
junho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal, Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.178/17, DE 30 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE. Considerando, que o servidor Erick Rodrigues  Sacramento, 
Coordenador de Suprimentos, lotado na Secretaria Municipal de Suprimentos e 
Licitação e designado como Pregoeiro conforme Portaria nº 1.927/17 de 
26/06/2017, estará em gozo de férias durante o mês de julho de 2017, conforme 
Portaria nº 1.924/17 de 26/06/2017. RESOLVE: Art. 1º - Designar, o servidor 
SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, ocupante do cargo comissionado de 
Coordenador de Licitação, lotação Secretaria Municipal de Suprimentos e 
Licitação, para desempenhar atividades como pregoeiro, no período de 01 a 30 
de julho de 2017, até o retorno do titular. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, 
revogadas as disposições em contrário. Palácio Maximino Porpino da Silva,  aos 
30 dias do mês de junho  de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 
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. 24, Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93 – “nos casos de 
emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, bens necessários ao atendimento de 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 cento e oitenta dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;”, assim como, o 
Decreto n° 034/17 de 09/01/2017, que dispõe sobre o estado de emergência 
financeiro e administrativo do Município de Castanhal/Pará, autorizando em seu 
Art. 4° a contratação de serviços e materiais necessários à execução dos atos de 
gestão administrativo essenciais, bem como serviços de saúde, educação, 
saneamento e infraestrutura, sem a necessidade de certame licitatório; No caso 
em análise, requer a Secretaria de Assistência Social a contratação de empresa 
especializada para a reforma e ampliação do CEAMCA, unidade que constitui 
acolhimento de no maximo 20 crianças e adolescentes, em regime de co-
educação, com foco na convivência familiar e comunitária, tendo por 
característica propiciar um ambiente que facilite o cuidado e o desenvolvimento 
dos acolhidos, bem como promova a privacidade e a individualidade de cada um. 
Em razão desses fatos e por se tratar de um serviço essencial a contratação se 
justifica, considerando que o serviço acima descrito, trata-se de serviço de 
caráter essencial, que possui cunho de ordem emanada do Poder judiciário a fim 
de garantir o respeito às determinações contidas na Constituição Federal, e no 
Estatuto da Criança e do adolescente, que obrigam o município a executar 
medidas de proteção às pessoas em desenvolvimento, e necessário para 
assegurar à continuidade dos serviços prestados a crianças e adolescentes; A 
administração publica visa dar celeridade a este processo, em razão da  
necessidade destes beneficiários. É imprescindível caracterizar a 
excepcionalidade ocorrida no trâmite processual em que se faz a solicitação 
desta Contratação em Caráter Emergencial, para atendimento à notificação 
exarada pelo Ministério Público e recebida pela Procuradoria Geral deste 
Município em 02/05/2017. A Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, 
ao ser notificada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em 26/04/2017, 
pelo Ofício nº 538/17 e Justificativa Técnica elaborada e anexada aos autos, 
tomou medidas de planejamento ao efetuar visita técnica no Centro de 
Acolhimento Municipal para Crianças e Adolescentes – CEAMCA “Alzira Cely 
Cardoso Pinto”, e efetuar cronograma analítico baseado na composição de 
custos (SINAPI)  para instrução processual de procedimento licitatório. Em 
seguida procedeu em tempo normal à solicitação de propostas orçamentárias de 
empresas interessadas, a qual a licitante FLAVIO S DE OLIVEIRA FILHO EIRELI 
apresentou o menor e dentro do nosso cronograma orçamentário, como pode ser 
observado nas datas dos documentos comprobatórios. Entretanto, neste 
intercurso foi recebida a notificação do Ministério Público, que exigiu ações 
imediatas e regulatórias num prazo solicitado de 24 horas sob pena de 
pagamento de multa no valor de R$20.000,00, conforme descrito às folhas nº 10 
e 11 da determinação judicial . Desta maneira, esta Comissão de Licitação 
mediante o que prevê o artigo 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93, sob 
prerrogativa legal agiu em prol do interesse público no que diz respeito ao 
prejuízo causado na vida das crianças envolvidas, caracterizando - se assim 
urgência e emergência, e cumpriu-se a instrução processual que resolvesse de 
forma rápida e eficaz o transtorno causado. Diante desse posicionamento Legal, 
e todas as razões acima expostas, a contratação em caráter emergencial visa 
garantir todos os direitos acima elencados de acordo com a legislação vigente. 
No presente momento a realização de um processo licitatório capaz de atender 
os serviços solicitados implicaria a demora ao atendimento da população por ser 
um processo na modalidade concorrência, que demanda procedimento complexo 
até sua conclusão, a CPL manifesta-se pela possibilidade de contratação da 
Empresa FLAVIO S DE OLIVEIRA FILHO – EIRELI - EPP, portadora do CNPJ 
sob o n° 20.510.556/0001-35, por dispensa 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 dispensa, tudo em conformidade com as disposições 
legais. Castanhal/Pará, 25 de maio de 2017. Danielle Fonseca Silva, Presidente 
da C.P.L. Cleuma de Fatima Mendonça dos Santos, Secretário da C.P.L. Eli 
Martinho de Souza Santos, Membro da C.P.L. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Dispensa de licitação, decorrente do processo 
n.º 050/2017, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para serviço 
de reforma e ampliação do CEAMCA, por meio do Fundo Municipal de Assistência social 
da Secretaria Municipal de Assistência Social , deste município de Castanhal/PA, onde a 
contratada foi a empresa FLÁVIO S DE OLIFVEIRA FILHO - EIRELI, cujo valor contratual 
total é de R$ 110.133,36 (Cento e dez mil, cento e trinta e três reais e trinta e seis 
centavos), nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. Castanhal (Pa), 25 de maio de 2017. AMIRALDO  LIMA 
TORRES, Secretário Municipal de Assistência Social. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO. 
Prefeito Municipal 
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CONTRATO 
CONTRATO DE EMPREITADA N° 132/2017, CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CASTANHAL E A EMPRESA FLÁVIO S. DE 
OLIVEIRA FILHO EIRELI - EPP, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:  O 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
com sede nesta cidade à Av. Barão do Rio Branco,2232-Centro,Castanhal-PA, Inscrita no 
CNPJ sob o n.º 05.121.991/0001-84, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 
3217611 e do C.P.F. nº 057.959.822-53, residente e domiciliado à Rodovia BR 316 S/N 
KM-60,Titanlândia,Castanhal-PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, sito 
à Avenida Barão do Rio Branco, 814 – Nova Olinda, Castanhal – PA, inscrita no CNPJ sob 
nº 11.431.771/0001-50, representada pelo Secretário Municipal de Assistência Social Sr 
Amiraldo Lima Torres, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade RG nº 2452526 
– SEGUP/PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob nº 430.594.572-04, 
residente e domiciliado na Travessa Severino Pedro Alves, nº 2874, Novo Estrela, 
Castanhal/PA ,doravante  denominado CONTRATANTE, e a Empresa FLÁVIO S. DE 
OLIVEIRA FILHO EIRELI – EPP, com sede à Av. João Paulo II, esquina com a Vileta nº 
684, Bairro: Marco – Belém - PA, Inscrita no  CNPJ/MF sob o n.º 20.510556/0001-35, 
representada neste ato pelo Senhor Flávio Seawright de Oliveira Filho, residente e 
domiciliado à Rua Capanema nº 155, Bairro: Marambaia, Belém/PA, a seguir denominada 
CONTRATADA, considerando a homologação pela Comissão Permanente de Licitação 
referente a Dispensa n.º 050/2017 resolvem firmar o presente Contrato, de acordo com Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, além das cláusulas e condições seguintes: 
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1 – O presente Contrato tem como objeto à 
execução de serviço de Reforma e ampliação do prédio do Centro de Acolhimento Alzira 
Celi Cardoso Pinto - CEAMCA, neste Município de Castanhal/PA. CLAÚSULA SEGUNDA - 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O preço total da obra será de R$ 110.133,36 
(cento e dez mil cento e trinta e três reais e trinta e seis centavos), sendo portanto por 
conta da contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais, 
fretes, etc..  As condições de pagamento serão efetuadas mensalmente conforme as 
medições. CLAÚSULA TERCEIRA - PRAZO DE ENTREGA: A contratada FLÁVIO S. DE 
OLIVEIRA FILHO EIRELI - EPP compromete-se a entregar o objeto do presente contrato, 
dentro do prazo de 03 (três) meses, a contar da data de assinatura de 03/05/2017, podendo 
ser prorrogado de comum acordo entre as partes mediante Termo Aditivo. CLAÚSULA 
QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro 
2017 do orçamento vigente deste Município. 0809 – Fundo Municipal de Assistência Social. 
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 010000 – Recursos Ordinários R$ 100.000,00. 013000 
– Transferência de Recursos FNAS R$ 100.000,00. 014000 – Transferência de Convênios 
da União R$ 100.000,00. CLAÚSULA QUINTA - DA GARANTIA: A contratada optou por 
oferecer a garantia obrigatória de caução, correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor 
do contrato, estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, de conformidade com o 
que dispõe o parágrafo 3º do Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e será liberado ou restituído 
após a execução deste contrato. CLAÚSULA SEXTA - DOS DIREITOS E AS 
RESPONSABILIDADES: Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto 
do presente instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as providências 
de rescisão e de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no 
caso da contratada descumprir qualquer das claúsulas do contrato, inclusive inabilitando-a 
para as licitações públicas do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal do 
contrato a arquiteta: Daila B. Maciel Costa. A contratada poderá ser multada com 0,1% (Um 
décimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso de entrega da obra até o limite de 
1% (Um por cento), quando se extingue o prazo de tolerância.  A Contratada deverá arcar 
com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 
tributária, administrativa e civil, decorrente da execução dos serviços, objeto desta licitação, 
inclusive nos casos de rescisão contratual, trabalhistas e ações judiciais dele decorrentes. 
A contratada compromete-se a realizar com zelo e o cuidado necessário, 
responsabilizando-se por defeitos resultantes desta obra. CLAÚSULA SÉTIMA - A 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação 
na modalidade Dispensa nº 050/2017, regendo-se pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, ficando eleito o Foro da Comarca de Castanhal para dirimir as questões 
que vierem a surgir.  Por acharem justo e contratados, as partes declaram conhecer 
perfeitamente as condições do presente instrumento, que passam a assinar em 02 (duas) 
vias de igual teor, sendo assinada na presença de duas testemunhas. Castanhal (PA), 25 
de Maio de 2017. Amiraldo Lima Torres, Secretário Municipal de Assistência Social, 
Contratante. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito, Contratante. Flávio Seawright de 
Oliveira Filho, Sócio Proprietário, Contratada. TESTEMUNHAS:1- __________ Nome:        
CPF:    1- __________ Nome:        CPF: 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 040/2017 

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 040/2017-PMC, destinado 
à contratação de empresa especializada para demarcação de vias públicas neste Município 
de Castanhal/Pará, com pintura mecânica de 32000 metros quadrados sem fornecimento 
de materiais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito, deste Município de Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses, resolve 
HOMOLOGAR a Licitante: Item 01 a empresa SARAIVA & CIA LTDA – EPP. Castanhal 
(PA), 29 de junho de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 
 

EMPRESA: SARAIVA & CIA LTDA - EPP 
ENDEREÇO: AV: Barão do Rio Branco nº 402 B –  Betânia - Castanhal - Pará 
CNPJ: 12.545.515/0001-56 
FONE: 091 (98281-2400 
E-mail:vl-construtora@yahoo.com.br 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTDE 
UNID
ADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL 
MÉDIO 

1 

Contratação de Empresa especializada 
para demarcação viária com pintura 
mecânica de 32000 (trinta e dois mil) 

metros quadrados ,sem fornecimento de 
materiais, atendendo aos requisitos 

exigidos nos itens 3 a 14 mencionados no 
termo de referência. 

Obs: A licitante deverá apresentar a 
planilha de composição de custos 

conforme modelo no item 17.1, deste 
termo de referência. Apresentar também 

declaração com a especificação dos 
equipamentos que serão utilizados, 

informando marca e capacidade 
operacional dos mesmos, sob pena de 

desclassificação. 

32000 M² R$ 6,70 
R$ 

214.400,00 

 

VALOR GLOBAL R$    214.400,00 

SARAIVA & CIA LTDA - EPP 
Carmem Silva Santiago de Lima 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2017, VINCULADA AO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 040/2017 

Às nove horas do dia vinte e nove 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 040/2017, 
Processo de nº 2017/5/6401 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 040/2017, 
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA 
FILHO, tendo por objeto o serviços para demarcação de vias públicas neste Município de 
Castanhal/Pará, com pintura mecânica de 32000 metros quadrados sem fornecimento de 
materiais, para 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 serviços para demarcação de vias públicas neste Município de 
Castanhal/Pará, com pintura mecânica de 32000 metros quadrados sem fornecimento de 
matérias, para 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 nº040/2017. 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 040/2017. 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 48 (quarenta e oito) horas a parti da data 
de recebimento da ordem de serviços /ou nota de empenho; No horário comercial das 8:00 
ás 14:00 horas, devendo está disponível quando for solicitado. 6.1. Na eventualidade de se 
verificar falhas ou imperfeições que impeçam o recebimento dos produtos/serviços, a 
Contratada providenciará as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas 
oriundas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2 A 
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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 pelo FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRANSITO - SEMUTRAN, efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, 
após o repasse dos recursos financeiros do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária 
e/ou Cheque Nominal em favor da vencedora. 7.2 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da despesa, aquela será devolvida ao 
contratado, e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  7.3 Caso a Vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 7.4 Para 
execução do pagamento de que trata o item acima, a Contratada deverá fazer constar na 
Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
Contratante, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência, bem como a juntada de prova da situação regular perante a Receita Federal, 
através da Certidão Negativa de Débitos Federais, Receita Estadual, perante a Certidão 
Negativa de Debito Estadual, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débitos 
Municipais, bem como FGTS E CNDT. 7.5 Não haverá reajustamento de preços, durante a 
vigência deste Contrato. 7.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante 
para a justa remuneração do fornecimento/serviço, o Contrato poderá ser revisado, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 
7.5.1.1 Na hipótese de solicitação de revisão dos preços, esta deverá demonstrar a quebra 
do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, por meio de apresentação de planilha(s) 
detalhada(s) de e documentação correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que 
comprovem que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
7.5.1.2 Fica facultado à Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão dos 
preços pactuados. 7.5.1.3 A eventual autorização da revisão dos preços será concedida 
após a análise técnica e jurídica da Contratante, a partir da data do efetivo desequilíbrio da 
equação econômico-financeira, apurada em processo administrativo. 7.5.1.4 Enquanto 
eventuais solicitações de revisão dos preços pactuados estiverem sendo analisadas, a 
Contratada não poderá suspender o fornecimento dos produtos/serviços contratados e o 
pagamento será realizado ao preço vigente. 7.5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, poderão implicar na revisão destes para mais ou menos, conforme o 
caso.  8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 8.1. As empresas ora signatárias obrigam-se 
a: 8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento/serviço dos itens a qual 
sagrou-se vencedora, bem como pela legislação vigente inerente ao objeto contratual. 
8.1.2. Entregar o material/serviço, objeto deste ajuste, de acordo com as normas de 
segurança, de transporte, de armazenagem e acondicionamento. 8.1.3. As Contratadas é 
vedado, sob as penas da Lei, prestar quaisquer informações a terceiros sobre a natureza 
ou o andamento do fornecimento/serviço, objeto desta relação, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, dados e informes relativos ao mesmo, à tecnologia 
adotada e à documentação envolvida, salvo por expressa autorização da Contratante. 
8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do 
fornecimento/serviço, objeto deste Contrato, sem prévia autorização da Contratante. 8.1.5. 
Responder, diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na 
execução da presente relação, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita. 8.2. A Contratante obriga-se a: 8.2.1. Prestar às Contratadas 
todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento/serviço dos itens contratados. 8.2.2. 
Efetuar os pagamentos devidos nos termos acima dispostos. 8.2.4. Aplicar aos 
Fornecedores, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 9. DAS PENALIDADES: A Administração poderá 
aplicar ao licitante vencedor, assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as 
seguintes penalidades: a) advertência; b) 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; c)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; d)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; 
e)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. SARAIVA & 
CIA LTDA – EPP. Representante Legal: Carmen Silva Santiago de Lima. CNPJ: 
12.545.515/0001-56 
 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 015 DE 28 DE JUNHO DE 2017. 
“REGULAMENTA AS ATIVIDADES DE MOTO-FRETE NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, 

DISPÕE SOBRE A ATUAÇÃO DOS MOTOBOYS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” A 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o 

PREFEITO MUNICIPAL sanciona a seguinte lei: Art. 1º Esta Lei regulamenta o exercício 

das atividades dos profissionais em transporte, em serviço comunitário de rua “motoboy” e 

em transporte remunerado de mercadorias moto-frete, em conformidade com a Lei Federal 

nº 12.009, de 29 de julho de 2009 e Resolução 356, de 02 de agosto de 2010 do Contran - 

Conselho Nacional de Trânsito. § 1º – As atividades de que trata o caput devem ser 

exercidas em motocicleta e/ou motoneta, conforme disposto nesta Lei. § 2º - São atividades 

específicas dos profissionais de que trata o caput deste artigo: I – transporte de 

mercadorias, documentos e objetos de volumes compatíveis com a capacidade do veículo; 

II – serviços. CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. Art. 2º Para o disposto 

nesta Lei, considera-se: I –Motoboy – serviço comunitário de rua, remunerado, para 

entregar e receber diversos tipos de objetos em veículo automotor tipo motocicleta; II – 

Moto frete – modalidade de transporte remunerado de cargas ou volumes em motocicleta 

ou motoneta, com equipamento adequado para acondicionamento de carga compatível, 

nela instalado para esse fim. Art. 3º Somente será licenciado para o serviço de transporte 

público remunerado que dispõe esta Lei, os veículos apropriados às características do 

serviço e que satisfaçam à especificação, normas e padrões técnicos estabelecidos pelos 

órgãos competentes, observado: I – veículos dotados de motores com potências de:     a) 

mínima de 125 cc;     b) máxima de 250 cc. II – ter no máximo cinco anos de vida útil e em 

perfeito estado de conservação e funcionamento. Parágrafo único. Os veículos deverão ser 

registrados pelo órgão de trânsito do Município, na categoria aluguel, para transporte de 

passageiro ou carga, em conformidade com o art. 135 do Código de Trânsito Brasileiro e 

legislação complementar. SEÇÃO I. DO CADASTRAMENTO. Art. 4º Os permissionários, 

concessionários ou credenciados e os veículos de que se trata esta Lei, serão cadastrados 

junto aos órgãos competentes. § 1º Será fornecido certificado de registro cadastral com 

validade de um ano, facultada a renovação por igual período. § 2º O permissionário, 

concessionário e o credenciado devem manter atualizado e/ou solicitar o cancelamento de 

seu cadastro junto aos órgãos competentes. Art. 5º Para o exercício das atividades 

previstas no art. 1º, é necessário: I – ter completado vinte e um anos; II – possuir 

habilitação, por pelo menos dois anos, na categoria “A”, conforme o artigo 147 do Código 

de Trânsito Brasileiro; III – ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do Contran; IV – Usar colete de segurança e capacete dotados de 

dispositivos retrorefletivos, nos termos da regulamentação do Contran; V – documento de 

Identidade – RG; 

VI – estar em dia com as obrigações militar e eleitoral; VII – atestado médico de sanidade 

física e mental; VIII – comprovante de inscrição no INSS como contribuinte individual; IX – 

duas fotos 3 x 4 coloridas, recentes; X – comprovante de residência recente; XI – Certidões 

Negativas Criminal e Atestado de Antecedentes Criminais, renovável a cada cinco anos; XII 

– Cédula de Identificação de Contribuinte – CIC ou documento que comprove o número do 

CPF – Cadastro de Pessoa Física. § 1º - O veículo deve ser cadastrado mediante: I - 

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) atualizado, com respectivo 

seguro obrigatório; II - Laudo de Vistoria expedido pelo órgão executivo de trânsito 

competente; III - Laudo de Inspeção do Veículo expedido pelo órgão competente; IV - placa 

de aluguel em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. § 2º O atestado médico 

de sanidade físico e mental especificado no Inciso VII do caput deste artigo deve ser 

apresentado no prazo máximo de trinta dias, contados da homologação do resultado da 
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licitação e renovado anualmente. § 3º Efetuado o cadastramento, será emitido pelo órgão 

competente a autorização de trânsito e o registro para o fim que se destina. § 4º O registro 

será emitido sob a forma de crachá de uso obrigatório em serviço. § 5º O Certificado de 

Registro de Veículo (CRV), Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e o 

bilhete de seguro obrigatório (DPVAT) devem estar em nome do permisssionário, 

concessionário ou credenciado. § 6º Além da vistoria exigida por ocasião da renovação do 

licenciamento (CRLV), sujeitar-se-á o veículo a outras vistorias e inspeções semestrais por 

parte do órgão competente, quando lhe aprouver. § 7º Todos os veículos previstos nesta 

Lei devem contar com aparador de linha, antena corta-pipas fixado no guidon do veículo, 

proteção para motor e pernas (mata-cachorro), fixados em sua estrutura, nos termos da 

Resolução do Contran. § 8º É vedada a utilização dos veículos tipo motocicleta ou 

motoneta autorizados para o transporte remunerado de cargas e de passageiros, para 

ambas as atividades. § 9º O permissionário, concessionário ou credenciado pode instalar 

sistemas de comunicação por rádio ou assemelhado nas motos, em conformidade com as 

normas do órgão competente. SEÇÃO II. DA PERMISSÃO, CONCESSÃO E 

CREDENCIAMENTO. Art. 6º A delegação para exploração do transporte de que trata o art. 

1º desta Lei, mediante permissão, concessão e/ou credenciamento, é efetivada através de 

Decreto do Poder Executivo, precedida de licitação ou atendidas as exigências desta Lei, 

conforme o caso, pelo prazo máximo de vinte anos. § 1º As permissões, concessões ou 

credenciamento dos serviços de que trata esta Lei, somente se dão à pessoa física sendo 

pessoal e intransferível. § 2º Ao permissionário, concessionário ou credenciado admitir 

somente o cadastramento de um veículo. § 3º O permissionário, concessionário ou 

credenciado que deixar de executar o serviço deve informar ao órgão competente. § 4º É 

permitida a indicação de preposto para auxiliar o prestador do serviço de transporte público 

remunerado que trata esta Lei. § 5º A permissão e/ou concessão são instrumentos através 

dos quais se descentraliza a prestação de serviços públicos para particulares, mediante 

processo licitatório. § 6º Entende-se por credenciamento neste ato o contrato formal pelo 

qual a administração pública confere a um particular, pessoa física, a prerrogativa de 

exercer procedimentos, exigências e garantias fixadas em Lei, a título oneroso, 

remuneradas diretamente pelos interessados. § 7º O cancelamento da permissão será 

solicitado pela parte interessada de forma expressa, procedendo, o órgão competente, 

baixa no cadastro geral. Art. 7º Não se admite qualquer forma de alienação que implique 

em cessão, empréstimo, locação ou sublocação do serviço a terceiros, salvo os casos 

previstos nesta Lei. Art. 8º Não será permitido o exercício das atividades previstas nesta Lei 

aos profissionais que detêm permissão ou concessão do município nas atividades de 

taxista, transporte escolar e transporte coletivo urbano ou rural. Art. 9º O permissionário, 

concessionário ou credenciado dos serviços previstos nesta Lei, podem se organizar em 

“Operadora de Serviço”, “Central de Serviço”, Cooperativas, Associações ou outras, não 

vinculando a permissão, concessão ou credenciamento. § 1º A organização de que trata o 

caput deste artigo tem por objetivo apenas reduzir custos da operacionalização. § 2º No 

caso de organização em Operadora, Central, Cooperativas, Associações ou outra, os 

permissionários, concessionários ou credenciados devem informar aos órgãos 

competentes. § 3º O detentor do serviço tem o direito de desvincular da Operadora, 

Central, Cooperativas, Associações a qualquer tempo. § 4º Ocorrendo o caso previsto no 

caput deste artigo, deve ser observada a legislação vigente aplicada aos estabelecimentos 

comerciais. Art. 10 O número de autorizações para o serviço de transporte público 

remunerado de que trata esta Lei é: I –MOTOBOY: cadastramento de todos os 

interessados que preencherem os requisitos desta Lei; II – MOTOFRETE: cadastramento 

de todos os interessados que preencherem os requisitos desta Lei. SEÇÃO III. DO 

SERVIÇO. Art. 11 O veículo é dirigido apenas pelo detentor da permissão, concessão ou 

credenciamento e preposto cadastrado no órgão competente. Art. 12 A pessoa autorizada a 

operar o serviço de que trata esta Lei, deve apresentar:  

I – Autorização de Trânsito, expedida pelo órgão competente; II – uniformes padronizados e 

em perfeito estado de conservação. Parágrafo único. O serviço de que trata esta Lei, é 

prestado no Município do Castanhal. Art. 13 É obrigação do permissionário, concessionário 

ou credenciado: I – cumprir e fazer cumprir o disposto na presente Lei; II – zelar pela boa 

qualidade dos serviços; III – primar pela constante observância e respeito das leis e 

regulamentos de trânsito em todos os seus níveis e particularidades; IV – garantir a 

permanente segurança aos passageiros e a própria modalidade de transporte, sem 

quaisquer exceções ou ressalvas; V – manter o veículo empregado na execução dos 

serviços devida e permanentemente revisado, conservado e com todos os seus 

equipamentos, acessórios e itens em perfeito funcionamento e operação; VI – portar, além 

dos documentos pessoais e documentos do veículo empregado na execução do serviço, 

crachá oficial emitido pelo órgão competente, de forma a identificar-se, facilmente, aos 

usuários e autoridades do Poder Público; VII – não pilotar a motocicleta ou motoneta sem 

estar devidamente munido dos documentos; VIII – o condutor e o passageiro devem utilizar 

capacete constando a identificação da placa alfanumérica do veículo, devendo ser dotado 

de viseira ou óculos de proteção, sendo proibido transitar sem os equipamentos de 

segurança, como também, transportar passageiro que se recuse a utilizá-los de forma 

correta e adequada; IX – os capacetes para o serviço de Motoboy e Moto Frete são na cor 

preta com a identificação da placa alfanumérica do veículo com dísticos na cor amarela; X 

– não conduzir embrulho, pacote ou objeto equivalente que ocupe as mãos ou provoque 

má posicionamento no assento e/ou traga insegurança à sua condução. SEÇÃO IV. DO 

PREPOSTO. Art. 14 O permissionário, concessionário ou credenciado dos serviços de que 

trata esta Lei, pode indicar um preposto para auxiliá-lo. § 1º A indicação do preposto é feita 

por escrito junto ao Órgão de Trânsito da Prefeitura Municipal. § 2º A aceitação do preposto 

está condicionada ao cumprimento do disposto nesta Lei e às mesmas exigências impostas 

ao detentor do serviço. § 3º A Escala do detentor do serviço e do preposto será entregue 

no Órgão de Trânsito para fiscalização do cumprimento. SEÇÃO V. DA PROPAGANDA. 

Art. 15 É vedada a publicidade do serviço de que trata esta Lei nos telefones públicos, 

abrigos de ônibus, postes de iluminação, escolas, creches e outros bens públicos. 

Parágrafo único. A infração ao disposto no caput, implicará na penalidade prevista no art. 

163 do Código Penal Brasileiro. Art. 16 Somente é permitida, a distribuição de cartão e 

afixação de propaganda na Central ou Prestadora do Serviço, com direito a publicidade de 

patrocinador. Parágrafo único. É vedada a propaganda política, de cigarros, materiais 

ligados ao tabagismo, bebidas alcoólicas ou entorpecentes, literatura pornográfica ou 

atentatória à moral e política. SEÇÃO VI. DOS PONTOS. Art. 17 O Poder Executivo, 

através de Decreto, indica os pontos onde o permissionário, concessionário ou credenciado 

pode parar e/ou estacionar o seu veículo, respeitando o limite máximo de vagas 

determinadas. Art. 18 É proibido exercer os serviços de que trata esta Lei nos pontos de 

ônibus e de táxi. § 1º É direito do passageiro a escolha do permissionário, concessionário 

ou credenciado, independente da sua disposição no ponto. § 2º Os pontos de 

estacionamento são devidamente sinalizados pelo órgão competente. CAPÍTULO II. 

MOTOBOY. Art. 19 É o serviço comunitário de rua, remunerado, para entregar e receber 

diversos tipos de objetos, com o uso de motocicletas. § 1º Entende-se por serviço 

comunitário de rua: publicidade (propaganda) através de serviço de som, objetos, 

documentos, alimentos, medicamentos ou animais, acondicionados em mochilas ou bolsas 

utilizadas pelo condutor, ou compartimento certificado pelo INMETRO - Instituto Nacional 

de Metrologia e aprovado pelo Contran, que possuam volume e massa compatíveis com a 

estrutura do veículo. § 2º É vedado o transporte remunerado de passageiros, bem como, o 

exercício da atividade de moto frete. CAPÍTULO IV. MOTO-FRETE. Art. 20 É o transporte 

remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas, com equipamento adequado 

para acondicionamento de carga, exigindo-se, para tanto, além das outras previsões desta 

Lei, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. § 

1º Os dispositivos de transporte de cargas em motocicleta e motoneta podem ser do tipo 

fechado (baú) ou aberto (grelha), alforjes, bolsas ou casas laterais, desde que atendidas as 

dimensões máximas fixadas pelo Contran e as especificações do fabricante do veículo no 

tocante à instalação e ao peso máximo admissível. § 2º Os dispositivos de transporte, 

assim como as cargas, não podem comprometer a eficiência dos espelhos retrovisores.§ 3º 

É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos 

veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha com capacidade máxima 

de treze quilos e de galões contendo água mineral, com capacidade máxima de vinte litros, 

desde que com o auxílio de sidecar, nos termos de regulamentação do Contran. § 4º o 

sidecar e o semirreboque devem conter faixas retrorefletivas; § 5º É vedado o uso 

simultâneo de sidecar e semirreboque. § 6º É vedado o transporte de passageiros e 

veiculação de propaganda através de serviço de som. Art. 21 A pessoa natural ou jurídica 

que empregar ou firmar contrato de prestação continuada de serviço com condutor de 

moto-frete é responsável solidária por danos cíveis advindos do descumprimento das 

normas relativas ao exercício da atividade e ao exercício da profissão, em conformidade 

com a Lei. Art. 25 Constitui infração a esta Lei: I – empregar ou manter contrato de 

prestação continuada de serviço com condutor de moto-frete inabilitado legalmente; II – 

fornecer ou admitir o uso de motocicleta ou motoneta para o transporte remunerado de 

mercadorias, que esteja em desconformidade com as exigências legais. Parágrafo único. 

Responde pelas infrações previstas neste artigo o empregador ou aquele que contrata 

serviço continuado de moto-frete, sujeitando-se à sanção relativa à segurança do trabalho. 

CAPÍTULO V. DA TARIFA. Art. 23 A exploração do serviço de que trata esta Lei, é 

remunerado por tarifa com base em planilha de custos, contendo metodologia de cálculo, 

parâmetro e coeficientes técnicos em função da característica e peculiaridade do sistema, 

objeto do presente regulamento. CAPÍTULO VI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Art. 24 A 

permissão, concessão e/ou credenciamento é cassada em caso de condenação criminal 

por tráfico ilícito de drogas transitado em julgado. Art. 25 O órgão competente da Prefeitura 

municipal deve exercer a mais ampla fiscalização com vista a fixar instruções normativas e 

complementares. Art. 26 Os casos omissos são apreciados pelos órgãos competentes 

envolvidos e decididos pelo Executivo Municipal. Art. 27 A Administração Pública fiscaliza a 

prestação de serviços para o fiel cumprimento das normas e preceitos contidos nesta Lei e 

respectivos contratos de permissão. Art. 28 A Administração Pública a qualquer momento 

deve intervir no serviço, especialmente objetivando assegurar sua adequada execução 

dentro dos limites seguros e dignos, garantindo o fiel cumprimento das normas regulares e 

demais dispositivos legais pertinentes. Art. 29 Fica assegurado o direito adquirido dos 

condutores de veículos já cadastrados e em atividade há mais de cinco anos, 

comprovadamente, desde que preencha todos os requisitos desta Lei. Art. 30 Esta Lei 

entra em vigor sessenta dias após a sua publicação. Palácio Maximino Porpino da Silva, 

aos 28 dias do mês de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal 


