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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

PORTARIA Nº 002/2017 CASTANHAL, 05 DE MAIO DE 2017. 
Dispõe sobre modelos para publicação de pedidos de licenciamento ambiental e 
a respectiva concessão ou renovação. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, no uso de suas atribuições legais;  
Considerando a Resolução CONAMA n° 6, de 24 de janeiro de 1986, que dispõe 
sobre a aprovação de modelos para publicação de pedidos de licenciamento, 
complementada pela Resolução CONAMA n° 281, de 12 de julho de 2001, que 
dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de licenciamento ambiental; 
Considerando, a necessidade de regulamentar e implementar o procedimento 
referente à publicação de pedidos de licenciamento e a respectiva concessão ou 
renovação, conforme determina o art. 25, da Lei Municipal n° 015, de 29 de abril 
de 2013; Resolve: Art. 1º As publicações de pedidos de licenciamento em 
quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão 
deverão seguir os modelos abaixo: I – Modelo para publicação de requerimento 
de licença ambiental ou autorização, em diário oficial e periódico local: 

 
II – Modelo para publicação de concessão de licença ambiental ou autorização, 
em diário oficial e periódico local: 

 
III – Modelo para publicação de requerimento de renovação de licença ambiental, 
em diário oficial e periódico local: 

 
IV – Modelo para publicação de concessão de renovação de licença ambiental, 
em diário oficial e periódico local: 

 
Art. 2º A presente portaria entra em v igor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. Registre-se e cumpra-se. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CASTANHAL, AO DIA 05 
DO MÊS DE MAIO DE 2017. FRANCISCA LÚCIA PORPINO TELLES, Secretária 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Castanhal/PA, Decreto n° 026/2017, de 
02 de janeiro de 2017 – PMC. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-2017 
Dispensa de Licitação nº 003-2017. Objeto: prestação de serv iços de assistência 
à saúde com a contratação de empresa especializada interessadas em prestar 
serv iços médicos especializados de anestesiologia na rede própria e serv iços 
conveniados englobando todos os serv iços hospitalares e ambulatoriais 
credenciados no Sistema de Informação Ambulatorial -SIA e Sistema de 
Informação Hospitalar - SIH  necessários para continuidade do  atendimento aos 
usuários do SUS na Atenção hospitalar de média e alta complex idade, através da 
Secretaria de Saúde de Castanhal. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 
8.666/93. Justificativa: assegurar a continuidade dos serv iços prestados aos 
usuários do SUS no âmbito da Cooperativa dos médicos Anestesiologistas no 
Estado do Pará, localizado na Av. Rua dos Pariquis, 3001,Ed. Village Medical 
Center 12º andar, Cremação, CEP: 66040-320 , Belém-Pará, neste município. 
Por período de 120 dias (02.01.2017 a 02.05.2017).PEDRO COELHO DA MOTA 
FILHO, Prefeito Municipal. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal 
de Saúde. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-2017. 
Dispensa de Licitação nº 002-2017. Objeto: contratação de empresa 
especializada na execução de serv iços ambulatoriais e médicos hospitalares em 
leitos de enfermarias de clínica médica, obstétrica, cirúrgica, pediátrica, ortopedia 
e traumatologia, UTI adulto, apo io diagnóstico e terapêutico para usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS, de caráter eletivo e urgência e emergência e 
Plano Regional da Rede Cegonha. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 

(NOME PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), (CPF ou CNPJ), torna 

público que requereu à Secretari a Municipal de Meio 

Ambiente de Castanhal, a (nome da Licença ou Autorização), 

para a atividade de (especificar a atividade objeto da Lic ença 

ou Autorização), com o endereço (descrever o endereço 

completo), através do processo nº (especificar n° do 

processo). 

(NOME PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), (CPF ou CNPJ), torna 

público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Castanhal, a (Nome e N° da Licença ou 

Autorização), com validade até (prazo de validade), para a 

atividade de (especificar a atividade objeto da Licença ou 

Autorização), situada à (descrever o endereço completo), 

através do processo nº (especificar n° do processo). 

(NOME PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), (CPF ou CNPJ), torna 

público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Castanhal, a renovação da (Nome da Licença), 

para a atividade de (especificar a atividade objeto da Licença 

ou Autorização), situada à (descrever o endereço completo), 

através do processo nº (especificar n° do processo). 

(NOME PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), (CPF ou CNPJ), torna 

público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Castanhal, a (Nome e N° da Licença), com 

validade até (prazo de vali dade), para a atividade de 

(especificar a atividade objeto da Licença ou Autorização), 

situada à (descrever o endereço completo), através do 

processo nº (especificar n° do processo). 
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8.666/93. Justificativa: assegurar a continuidade dos serv iços prestados aos 
usuários do SUS no âmbito da Associação Beneficiente São José ABSJ, 
localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas, 3505 Sala ABJS, Castanhal-Pará, 
Bairro: Ianetama, CEP. 68.745-000, neste município. Por período de 120 dias 
(02.01.2017 a 02.05.2017).PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito 
Municipal SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-2017. 
Dispensa de Licitação nº 001-2017. Objeto: contratação de empresa 
especializada na  execução de serv iços ambulatoriais e médicos hospitalares em 
leitos de enfermarias de clínica médica, obstétrica, cirúrgica, pediátrica, UCI e 
UTI Neo Natal, apoio diagnóstico e terapêutico para usuários do Sistema Único 
de Saúde –SUS, de caráter eletivo e urgência e emergência v isando a garantia 
da atenção Integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde. 
Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Justificativa: assegurar a 
continuidade dos serv iços prestados aos usuários do SUS no âmbito do Hospital 
Francisco Magalhães Ltda - EPP, localizado na Trav. Quintino Bocaiúva, 2022, 
Bairro: Centro, CEP. 68.743-010, neste município. Por período de 120 dias 
(06.01.2017 a 05.05.2017).PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito 
Municipal. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº 1607/17, DE 16 DE JUNHO 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 90 (Noventa) dias o (a) servidor (a) 

MARLY BARRADAS RODRIGUES, cargo: SERVENTE, matrícula: 7198-
6/1, Local: HOSPITALAR MUNICIPAL-EFETIVOS, com a finalidade de 
desenvolver suas atividades internamente e sem agravamento de seu 
estado de saúde, no período compreendido entre 21/06/2017 a 

18/09/2017, 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 

095/2016. Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do dia 16 de 
junho de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4° - Registre-
se e cumpra-se. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

aos dezesseis dias do mês de junho de 2017. IURLENEY DO 
SOCORRO S. DA CRUZ, Aux. de Coord. de Gestão de Pessoas, 
Portaria nº 296/17, de 02 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 1527/17, DE 31 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 mais 150 (Cento e Cinquenta) dias o 
(a) servidor (a) CLAUDIA DE SOUZA SILVA, cargo: A.C.S, matrícula: 47-

7/1, Posto de saúde do Fco. Corrêa, com a finalidade de desenvolver 
suas atividades internamente e sem agravamento de seu estado de 
saúde, no período compreendido entre 20/06/2017 a 16/11/2017, 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 138/2011. Art. 3° - Esta portaria 

entra em vigor a partir do dia 20 de junho de 2017, revogadas as 
disposições em contrário .Art. 4° - Registre-se e cumpra-se. GABINETE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 31 dias do mês de maio 
de 2017. IURLENEY DO SOCORRO S. DA CRUZ, Aux. de Coord. de 

Gestão de Pessoas, Portaria nº 296/17, de 02 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 1557/17, DE 01 DE JUNHO 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 120 dias (Cento e v inte) a serv idora: 
FRANCI HELEN LIMA DE ALMEIDA, matrícula: 8425-5/2, cargo: 
ODONTÓLOGA, Local: JADER. S JOÃO, Lotação: SAUDE BUCAL – Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal – no período de 01/06/2017 a 28/09/2017,  
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 
353/2017. Art. 3º - Esta portaria entra em v igor a partir do dia 01 de junho de 
2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ao primeiro dia do mês 
de junho de 2017. IURLENEY DO SOCORRO S. DA CRUZ, Aux. de Coord. de 
Gestão de Pessoas, Portaria nº 296/17, de 02 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 1612/17, DE 19 DE JUNHO 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: RAIMUNDO 
LUCIVALDO DA CONCEICAO SILVA, matrícula: 273-9/1, cargo: A.C.S- 
Ag. Comunitário de Saúde, Local: Posto Cupiúba,– Secretaria Municipal 
de Saúde de Castanhal – no período de 10/06 a 17/06/2017, 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 

361/2017. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor com efeito retroativo a 10 
de junho de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - 
Registre-se e cumpra-se. GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, aos 19 dias do mês de junho de 2017. IURLENEY DO 
SOCORRO S. DA CRUZ, Aux. de Coord. de Gestão de Pessoas, 
Portaria nº 296/17, de 02 de janeiro de 2017.SILVAN FRANCISCO DA 
SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 015/17, 

de 02 de janeiro de 2017.  

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2017, VINCULADA AO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 029/2017 

Às nove horas do dia vinte de abril do ano de dois mil e dezessete, de 
um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, neste ato 
representado por seu Pregoeiro o Sr. Erick Rodrigues Sacramento, 
localizada à Av. Barão do Rio Branco, 2232, Bairro: Centro - neste 

Município de Castanhal/PA, nos termos das Leis nº. 8.666/93, 
10.520/2002, do Decreto 7892/2013, das demais normas legais 
aplicáveis e de acordo com o resultado da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Presencial SRP nº 029/2017, Processo de nº 
2017/4/4003 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 
029/2017, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, tendo por objeto o prestação de 

serviços de manutenção semafórica, por meio de ações preventivas e 
corretivas, com fornecimento de materiais e equipamentos, destinado a 
atender as necessidades das vias e logradouros públicos deste 
Município de Castanhal/PA, para atendimento por um período de 12 
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(doze) meses. 3.  DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta 
data, ficam registrados, observada a ordem de classificação, os preços 
dos fornecedores registrados, objetivando o compromisso de  prestação 
de serviços de manutenção semafórica, por meio de ações preventivas e 

corretivas, com fornecimento de materiais e equipamentos, destinado a 
atender as necessidades das vias e logradouros públicos 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 
nº029/2017. 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 029/2017.  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: objeto da presente  licitação, em cada um 

dos serviços, deverá ser da seguinte forma: 6.2– Manutenção Preventiva 
– consistirá na verificação diária dos equipamentos e aparelhos, a fim de 
que sejam mantidos em perfeito funcionamentos, observadas as 

medidas preventivas adequadas e as recomendações do fabricante; 6.3– 
Manutenção Corretiva – a contratada prestará atendimento de 
manutenção corretiva quando solicitada pela contratante, obedecendo ao 
prazo de 01 (uma) hora após a chamada; 6.4– Todo o serviço referente à 

manutenção preventivas e corretiva terá inicio das 07:00 ás      23:00, 
inclusive aos domingos e feriados neste Município de Castanha/Para. 
Devendo está disponível quando for solicitado. 6.5- Será nomeado um 

servidor, o Sr. CARLOS RAFAEL LEMOS SALES, para fiscalização do 
cumprimento do objetos dessa licitação, sem de qualquer forma restringir 
a plenitude de responsabilidade da contratada pela quantidade dos 

serviços efetuados. 6.6. 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. 6.7 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. 6.8 
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 TRANSITO E TRÂNSPORTE – FMTT - 1818, 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 
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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. TECTRANS 

COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA – ME, Representante 
Legal: Daniel Bruno da Silva Araújo, CNPJ: 07.832.591/0001-02. 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO. 
EMPRESA: TECTRANS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS 
LTDA – ME. ENDEREÇO: AV: Norte Sul nº 19 – São Luiz – MA, CNPJ: 

07.832.561/0001-02, FONE: 098-3244-2823, 
Email:newtecpi@newtecoi.com.br, PLANILHA DE QUANTITATIVOS. 

I

T
E
M 

SERVIÇOS 

U

N
I
D 

 
QU
AN
T 

 

VALOR 
UNIT.MÉDIO  

VALOR 
TOTAL 
MÉDIO  

1 

 
Prestação de serv iços de 
manutenção preventiva e 
corretiva com substituição de 
peças e materiais para 
atendimento do sistema 
semafórico de 51 cruzamentos, 
listado no item 8 deste termo, no 

M
Ê
S 

12 
R$ 
35.000,00 

 
 
 
 
 
R$  
420.000,00 
 

Município de Castanhal/Pa, 
conforme atendimento aos 
serv iços e condições 
enumerados abaixo: 

 
1.Inspeção 
Diária  de 
Funcionalid
ade dos  
semáforos 
(duas rotas 
dia). 

 
2.limpeza 

 
3.Inspeção dos  
Cabos  
( alimentação e 
 comando) 

 
4.Reaperto das  
Conexões  
no Controlador  
Instalado 

 
5.Serv iço de  
manutenção  
Corretiva  
em troca de     
 Lâmpada base 

 
6.Serv iço de  
manutenção  
Corretiva em 
 Bolachas de    
LED (Conserto) 

 
 
7.Serv iço de  
manutenção  
Corretiva no  
Sistema de  
 Alimentação do  
Controlador 

 
8.Serv iço de  
Manutenção  
Corretiva no Cabo 
 de  Comando 
 do Sistema  
Semafórico 

 
9.Serv iço de  
Manutenção 
 Corretiva  em troca 
  de     Grupo Focal. 

 
10.Serv iço  
de Manutenção  
Corretiva em  
Instalação e/ou  
substituição de  
Bolachas LED 

 
11.Serv iço de 
manutenção Corretiva 
em troca e/ou 
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Instalação de Pestanas 

12. Serv iço de manutenção 
corretiva em contador numérico 
dom sistema semafórico; 
13.Serv iço de manutenção 
corretiva de controladores 
semafórico, de modo geral, de 
todo sistema; 
14. Serv iço de manutenção 
corretiva em reprogramação dos 
controladores; 
15. Serv iço de instalação de 
equipamentos semafóricos; 
16. Serv iços de instalações de 
peças nos controladores grupos 
focais; 
17. Os serv iços deverão ser 
realizados de segunda a sexta, 
das 08 as 18:00h, em caso de 
defeito nos equipamentos em 
finais de semana, sábado e 
domingo, e feriados deverá ser 
realizado excepcionalmente e 
serv iços de emergências para 
conserto dos equipamentos. 
18.Os equipamentos devem 
funcionar normalmente 24 horas 
por dia, em todos os dias da 
semana, e em todas as semanas 
dos 12 meses de contrato. 
19. Recursos a serem fornecidos 
pela contratada : 
-Caminhão Munck completo e 
equipado; 
- Veículo utilitário cabine dupla à 
diesel equipado com giroflex; 
-Engenheiro eletricista ou 
eletrônico, dev idamente 
habilitado no CREA, responsável 
por todos os serv iços; 
-2 (dois) técnicos eletricistas, 
dev idamente habilitados, 
podendo dirigir caminhão;-1  
(um) técnico em mecatrônica na 
sede da empresa, para conserto 
de peças e materiais; 
-1 (um) ajudante de serv iços 
gerais, dev idamente habilitado 
(CNH) para dirigir caminhão 
Munck, quando preciso e realizar 
serv iços gerais;-Fornecer 
equipamentos e todos os 
materiais de segurança (EPI) aos 
funcionários que realizaram os 
serv iços (luvas, capacetes, 
coletes, fardas, botas, 
ferramentas etc). 
 

VALOR GLOBAL R$ 420.000,00, TECTRANS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ELETÔNICOS LTDA – ME, Daniel Bruno da Silva Araújo. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

PORTARIA Nº 2175/17, DE 30 DE JUNHO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais.  RESOLVE:  Art. 1º CONCEDER, férias 
regulamentares a(o) servidor(a) IVAN LINS DA SILVA ROSARIO, 

Matrícula 563943, Função AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE, 
Lotação SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, 

referente ao ano de 2.016/2.017, no período de 03/07/2017 a 01/08/2017 
devendo apresentar-se ao serviço no dia 02 de agosto de 2017. Art. 2º 
Dê-se Ciência e Cumpra-se. GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, aos dias 30 do mês de junho de 2017. 

GUSTAVO ESPINHEIRO DO NASCIMENTO SÁ, SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO. MARCELA DA COSTA CORDOVIL, 
COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS. 

PORTARIA Nº2.211/17, DE 05 DE JULHO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  no uso de suas 
atribuições; resolve: Art. 1º - Retificar o Art.1° da  Portaria de n°2.176/17, 

de 30 de junho de 2017, que remove  da Secretaria Municipal de 
Assistência Social a servidora ANA RUTH TRINDADE VIEIRA, para a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para constar onde sê lê: em 

prejuízo de suas funções, leia-se: sem prejuízo de suas funções, 
permanecendo os demais dados inalterados. Art. 2º - Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de julho 
de 2017. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 

Administração. 

PORTARIA Nº2.210/17, DE 05 DE JULHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,RESOLVE: Art. 1º - Autorizar a Secretaria 
Municipal de Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª) servidor 
ALEXANDRE BARBOSA DE QUEIROZ, ocupante do cargo 

comissionado de Auxiliar de Coordenadoria, lotação Secretaria de 
Finanças, referente viagem  à cidade de Belém/PA, no(s) dia(s) 30 de 
maio do corrente ano, objetivando participar do Curso Integrador Pará 

– Módulo Instituição: Análise de Viabilidade e Análise de Alvarás, 
promovido pela Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) de 
interesse desta municipalidade. Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) 
o valor de cada diária de  R$   76,61 (Setenta e Seis Reais e Sessenta e 

Um Centavos), na rubrica orçamentária de 0303 – Secretaria 
Municipal de Finanças 04.122.0007.2.011 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças 3.3.90.14.00 – Diárias Civil.  

Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a comprovação da viagem e 
relatório das atividades à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no 
prazo de 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de sob pena de 

inviabilizar pedidos e recebimento novas diárias, bem como devolução 
do valor integral. Art. 4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, 05 de julho de 2017.Pedro Coelho da 
Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento 

Sá, Secretário de Administração. 

PORTARIA Nº2.209/17, DE 05 DE JULHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,RESOLVE: Art. 1º - Autorizar a Secretaria 
Municipal de Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª) servidor 
BRUNO MASSAMY DA COSTA ISOBE, cargo Agente Administrativo, 

lotação Secretaria de Finanças, referente viagem  à cidade de Belém/PA, 
no(s) dia(s) 30 de maio do corrente ano, objetivando participar do Curso 
Integrador Pará – Módulo Instituição: Análise de Viabilidade e 
Análise de Alvarás, promovido pela Junta Comercial do Estado do Pará 

(JUCEPA) de interesse desta municipalidade. Art.2º - Conceder ao 
referido servidor (a) o valor de cada diária de  R$   31,23 (Trinta e Um 
Reais e Vinte e Três Centavos), na rubrica orçamentária de 0303 – 

Secretaria Municipal de Finanças 04.122.0007.2.011 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Finanças 3.3.90.14.00 – Diárias Civil. 
Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a comprovação da viagem e 

relatório das atividades à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no 
prazo de 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de sob pena de 
inviabilizar pedidos e recebimento novas diárias, bem como devolução 
do valor integral. Art. 4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 

Maximino Porpino da Silva, 05 de julho de 2017. Pedro Coelho da 
Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento 
Sá, Secretário de Administração. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº2.204/17, DE 04 DE JULHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Artigo 162 da Lei 

Municipal Nº003/99, de 04 de fevereiro de 1999, incluído pela Lei 
Municipal Nº018/2005, de 14 de julho de 2005 e, Parecer Jurídico nº 
444/2017, de 12/06/2017 dos autos do Processo Nº2017/6/6947; E, 
CONSIDERANDO que, o servidor abaixo relacionado percebeu gratificação 

sobre seus vencimentos pelo exercício de regime de Dedicação 
Exclusiva, pelo período de 05 anos ininterruptos, conforme Portaria 
Nº566/2012, de 02/03/12; R E S O L V E : Art. 1º - Determinar a 

incorporação de Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 50% (Cinquenta 
Por Cento), pelo período previsto em lei, sobre o vencimento base do 
servidor MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA, função Motorista de 

Ambulância, lotação Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º - Esta 
Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 26 de junho de 2017, 
revogando a Portaria Nº566/2012, de 02/03/12. Art. 3º - Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. PALACIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA, aos 

04 dias do mês de julho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 
Administração. 

PORTARIA Nº2.205/17, DE 04 DE JULHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Artigo 162 da Lei 

Municipal Nº003/99, de 04 de fevereiro de 1999, incluído pela Lei 
Municipal Nº018/2005, de 14 de julho de 2005 e, Parecer Jurídico nº 
443/2017, de 12/06/2017 dos autos do Processo Nº2017/6/6956; E, 

CONSIDERANDO que, o servidor abaixo relacionado percebeu gratificação 
sobre seus vencimentos pelo exercício de regime de Dedicação 
Exclusiva, pelo período de 05 anos ininterruptos, conforme Portaria 
Nº666/2012, de 01/05/12; R E S O L V E : Art. 1º - Determinar a 

incorporação de Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 50% (Cinquenta 
Por Cento), pelo período previsto em lei, sobre o vencimento base da 
servidora MARINALVA REIS DE ARAÚJO, função Técnico de Enfermagem, 

lotação Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 26 de junho de 2017, revogando a Portaria 
Nº666/2012, de 01/05 /12. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

PALACIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA, aos 04 dias do mês de julho 
de 2017. Pedro, Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá. 

PORTARIA Nº2.208/17, DE 04 DE JULHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso da atribuição que lhe 

confere o artigo 117, Parágrafo Único da Lei Orgânica do Município, 
resolve: Art. 1º- Registrar AFASTAMENTO PRELIMINAR À 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, solicitado através do Processo Nº 
2017/6/7061, e nos termos da Lei Complementar nº007/14, de 02/07/14, 

que modificou a Lei Municipal Nº003/99, de 04/02/1999, análise da 
Coordenadoria de Recursos Humanos e Parecer Normativo nº003, de 
02/03/17, do servidor Antonio Jorge Silva de Brito, função Mecânico II, 

lotação Secretaria Municipal de Obras, à vista do Requerimento de 
Aposentadoria, datado de 07/04/2017, sem prejuízo de sua 
remuneração. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir de 07 de 

julho de 2017,  revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-
se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de 
julho de 2017.Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.212/17, DE 05 DE JULHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas  
atribuições. Considerando, o recebimento do Ofício nº050/17/IPMC, de 

08 de maio de 2017, constante do Processo nº2017/5/5609; Resolve: Art. 
1º - Exonerar, a servidora Sandra de Souza Costa, função Servente, 
lotação Secretaria Municipal de Educação, por motivo de Aposentadoria 

por Idade e Tempo de Contribuição, concedida através da Portaria 
nº040/15, de 18 de maio de 2015, expedida pelo Instituto de Previdência 
do Município de Castanhal-IPMC. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, 
com efeito retroativo a 08 de maio de 2017, revogadas as disposições 

em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, 05 de julho de 2017.Pedro Coelho da Mota 
Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, 

Secretário de Administração. 

PORTARIA Nº2.213/17, DE 05 DE JULHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas  

atribuições. Considerando, o recebimento do Ofício nº050/17/IPMC, de 
08 de maio de 2017, constante do Processo nº2017/5/5609; Resolve: Art. 
1º - Exonerar, a servidora Maria do Socorro da Silva Cruz, função Auxiliar 

de Disciplina, lotação Secretaria Municipal de Educação, por motivo de 
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição, concedida através da 
Portaria nº041/15, de 18 de maio de 2015, expedida pelo Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal-IPMC. Art. 2º - Esta Portaria 

entra em vigor, com efeito retroativo a 08 de maio de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de julho de 2017. Pedro Coelho 

da Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.214/17, DE 05 DE JULHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas  
atribuições. Considerando, o recebimento do Ofício nº050/17/IPMC, de 
08 de maio de 2017, constante do Processo nº2017/5/5609; Resolve: Art. 

1º - Exonerar, a servidora Terezinha de Jesus de Souza Lima, função 
Auxiliar de Secretaria, lotação Secretaria Municipal de Educação, por 
motivo de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição, concedida 
através da Portaria nº114/15, de 01 de dezembro de 2015, expedida pelo 

Instituto de Previdência do Município de Castanhal-IPMC. Art. 2º - Esta 
Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 08 de maio de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se 

e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de julho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá, Secretário de Administração. 

PORTARIA Nº2.215/17, DE 05 DE JULHO DE 2017. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas  
atribuições. Considerando,  que por equívoco foram confeccionadas 02 
portarias concedendo diárias a servidora Hélia Cristina de Souza Silva, 

para a mesma data; Resolve. Art. 1º - Revogar a Portaria nº 1.687/17, de 
05 de junho de 2017, que concedeu 01 diária a servidora Hélia Cristina 
de Souza Silva, Conselheira Tutelar, lotação Secretaria Municipal de 

Assistência Social, referente  viagem a cidade de Mãe do Rio-Pa, no dia 
25 de maio de 2017, com o objetivo de acompanhar a família de Maria 
Ilda Ferreira Rodrigues, para audiência no Conselho Tutelar. Art. 2º - 

Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 05 de junho de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se 
e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de julho de 
2017.Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal, Gustavo 

Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração. 

PORTARIA Nº2.216/17, DE 05 DE JULHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas  

atribuições, resolve: Art. 1º - Distratar, de acordo com o Processo 
nº2017/7/8059, o Contrato Temporário do servidor HELTON SAYMOND 

GALVÃO DA SILVA, função Braçal, lotação Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 
30 de junho de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 

05 de julho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá, Secretário de Administração. 
 
 
 


