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LICENÇA DE OPERAÇÃO 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
KANAI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 24.602.705/0001-47 
torna público que Requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
DE CASTANHAL - SEMMA/CASTANHAL, LICENÇA DE OPERAÇÃO para a 
ativ idade de EXTRAÇÃO DE AREIA, localizada no Núcleo de Iracema, 
Castanhal-Pa, através do PROCESSO nº 00386/2017. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 004/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E ALEXANDRE AUGUSTO COSTA 
CAVALCANTE. Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura encontra-se estabelecida na Av. Barão do 
Rio Branco, n° 2332, CEP 68.743-050, nesta Cidade, Estado do Pará, neste ato 
representado por seu titular, o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrito no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 3217611 SEGUP/PA, 
residente e domiciliado na RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, Castanhal - 
Pará,  doravante denominado LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. ALEXANDRE 
AUGUSTO COSTA CAVALCANTE, brasileiro, inscrita no CPF Nº 607.803.552-
53, e RG. 2844549 SSP/PA,  residente e domiciliado na Avenida Barão do Rio nº 
2151, aptº 702, bairro Centro, nesta cidade de  Castanhal - Pará, doravante 
denominado  LOCADOR. As partes acima qualificadas resolvem de comum 
acordo firmar o presente CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas e condições 
abaixo especificadas: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
1.1 – O instrumento em questão é firmado com base no art. 24, inciso X, da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, aplicando-se-
lhe, supletivamente, pelos preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito Privado. Os casos omissos serão 
resolv idos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais do Direito. CLÁUSULA SEGUNDA – DO 

OBJETO: 2.1 – O objeto do presente Contrato é a locação do imóvel de 
propriedade do LOCADOR, localizado na Rua Senador Lemos nº 1568 e 1578, 
Bairro Ianetama, que serv irá para funcionamento do Centro de Referência da 
Assistência Social – CRAS Ianetama. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 3.1 
– A locação será celebrada pelo prazo certo e determinado de 06 (seis) meses, a 
contar de 03/04/2017 a 31/09/2017, podendo ser prorrogado, por meio de Termo 
Aditivo, enquanto quaisquer das partes não tomar a iniciativa de rescindi-lo, o 
que só poderá ser feito mediante av iso prév io por escrito de 30 (trinta) dias, 
sempre que tal rescisão não traga prejuízo ao LOCATÁRIO. CLÁUSULA 
QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO: 4.1 – O valor mensal da locação será 
de R$2.427,09 (dois mil quatrocentos e v inte reais e nove centavos), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo um valor global de R$14.567,40 
(quatorze mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos). 4.2 – O 
valor mensal acima mencionado deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor deverá ser 
reajustado com base no Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM. Parágrafo 
único - A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais encargos de responsabilidade do 
LOCATÁRIO, em hipótese alguma poderá ser considerada como modificação 
das condições do Contrato, que permanecerão em v igor para todos os efeitos. 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO: 5.1 - O presente Contrato poderá ser 
rescindido nos casos seguintes: a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 
nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, 
e suas alterações; b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante 
formalização de aviso prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando o interesse 
público; c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, das obrigações legais e/ou 
contratuais, assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir o Contrato, a 
qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; d) 
Judicialmente, nos termos da legislação vigente. CLÁUSULA SEXTA – DAS 
OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO: 6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 6.2 – Manter a conservação do 
imóvel, tais como: limpeza, consertos ou reparos que se fizerem necessários e 
sempre mantendo o prédio em bom estado de conservação; 6.3 – Garantir a 
segurança e proteção do imóvel; 6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando necessário, 
v isite o imóvel desde que av isados o LOCATÁRIO ou os usuários com 
antecedência mínima de 03 (três) dias. 6.6 – Efetuar o pagamento do consumo 
de energia elétrica e de água durante o período da locação. CLÁUSULA SÉTIMA 
– DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR: 7.1 – Respeitar os prazos avençados 
neste Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a respeitar a locação até o 
término; 7.2 – Comunicar com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias 
qualquer intenção de alienar o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO 
se der causa a rescisão deste Contrato, por qualquer das razões aqui pactuadas 
ou fundadas em Lei. 7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU – do imóvel locado. CLÁUSULA OITAVA – DA 
SITUAÇÃO E ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA DEVOLUÇÃO: 8.1 – 
Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o imóvel no mesmo estado em que o 
recebeu, conforme laudo de avaliação realizado por este ente público, mediante 
participação da LOCATÁRIA. 8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente no ato 
da devolução, mas durante toda a v igência deste Contrato, todas as 
necessidades de conservação, manutenção e higiene do imóvel, a suas próprias 
expensas, com solidez e perfeição, satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
ex igências das autoridades públicas, sob pena de v iolação desta Cláusula. 8.3 – 
O LOCATÁRIO será responsável pela conservação do imóvel, pelos danos 
causados ao mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que porventura resultar 
em danos aos v izinhos. CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS: 9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que venham a 
ser realizadas no imóvel locado aderirão automaticamente ao mesmo. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS: 0809 – Fundo Municipal de 
Assistência Social; 08.122.0050.2068 – Manutenção das ações do Fundo 
Municipal de Assistência Social; 3.3.90.36.00 – Outros serv iços de terceiros 
Pessoa Física. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DAS 
PENALIDADES: 11.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato pelo LOCADOR 
poderá importar nas penalidades seguintes: a) Advertência, por escrito, quando 
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constatadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido; b) 
Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da grav idade da falta; c) 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no caso de faltas graves; d) 
Na aplicação de penalidades serão admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo único – A rescisão do 
contrato sujeita o LOCADOR à multa rescisória correspondente ao valor de 10%  
(dez por cento) do valor do saldo do contrato, corrigido na data da rescisão. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 12.1 – Para dirimir qualquer 
questão decorrente do presente Contrato, as Partes elegem o foro da cidade de 
Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE: 13.1 – O presente instrumento de Contrato será publicado no 
Diário Oficial do Município de Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. Para firmeza e como prova de assim haverem contratado as 
Partes, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) v ias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza 
seus ulteriores fins de direito. Castanhal (PA), 03 de abril de 2017. Pedro Coelho 
da Mota Filho, Prefeito Municipal. Alexandre Augusto Costa Cavalcante, Locador. 
1ª:______. Testemunha: RG.     2ª Testemunha:______. RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E CARLOS CLEI SOARES 
CORREA. Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 05.121.991/0001-84, 
cuja Prefeitura encontra-se estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, n° 2332, 
CEP 68.743-050, nesta Cidade, Estado do Pará, neste ato representado por seu 
titular, o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado,  inscrito no 
CPF Nº 057.959.822-53, e RG 3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, Castanhal - Pará,  doravante 
denominado  LOCATÁRIO, e de outro lado, o Sr. CARLOS CLEI SOARES 
CORREA, brasileiro, inscrita no CPF Nº 571.342.512-68, e RG 2801309 SSP/PA, 
residente e domiciliado na Rua Capitão Barroso, 178, bairro Santa Lidia, nesta 
cidade de  Castanhal - Pará, doravante denominado  LOCADOR. As partes 
acima qualificadas resolvem de comum acordo firmar o presente CONTRATO, 
que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo especificadas: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 1.1 – O instrumento em questão é 
firmado com base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações, aplicando-se-lhe, supletivamente, pelos preceitos do 
Direito Público, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições do 
Direito Privado. Os casos omissos serão resolv idos à luz da mencionada 
legislação, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 2.1 – O objeto do presente 
Contrato é a locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, localizado na Rua 
Lauro Sodré, nº 651, Bairro Santa Lígia, que serv irá para funcionamento do 
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS (EDIANA DOS SANTOS 
MORAES).  CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 3.1 – A locação será 
celebrada pelo prazo certo e determinado de 06 (seis) meses, a contar de 
03/04/2017 a 31/09/2017, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, 
enquanto quaisquer das partes não tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só 
poderá ser feito mediante av iso prév io por escrito de 30 (trinta) dias, sempre que 
tal rescisão não traga prejuízo ao LOCATÁRIO. CLÁUSULA QUARTA – DO 
VALOR E PAGAMENTO: 4.1 – O valor mensal da locação será de R$ 1.600,00 
(hum mil e seiscentos reais), pelo período referido na cláusula anterior, 
perfazendo um valor global de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). 4.2 – O 
valor mensal acima mencionado deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 
(quinze) de cada mês. 4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor deverá ser 
reajustado com base no Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM. Parágrafo 
único - A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais encargos de responsabilidade do 
LOCATÁRIO, em hipótese alguma poderá ser considerada como modificação 
das condições do Contrato, que permanecerão em v igor para todos os efeitos. 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO: 5.1 - O presente Contrato poderá ser 
rescindido nos casos seguintes: a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 
nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, 
e suas alterações; b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante 
formalização de aviso prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando o interesse 
público; c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, das obrigações legais e/ou 
contratuais, assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir o Contrato, a 
qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; d) 
Judicialmente, nos termos da legislação vigente. CLÁUSULA SEXTA – DAS 

OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO: 6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 6.2 – Manter a conservação do 
imóvel, tais como: limpeza, consertos ou reparos que se fizerem necessários e 
sempre mantendo o prédio em bom estado de conservação; 6.3 – Garantir a 
segurança e proteção do imóvel; 6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando necessário, 
v isite o imóvel desde que av isados o LOCATÁRIO ou os usuários com 
antecedência mínima de 03 (três) dias. 6.6 – Efetuar o pagamento do consumo 
de energia elétrica e de água durante o período da locação. CLÁUSULA SÉTIMA 
– DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR: 7.1 – Respeitar os prazos avençados 
neste Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a respeitar a locação até o 
término; 7.2 – Comunicar com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias 
qualquer intenção de alienar o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO 
se der causa a rescisão deste Contrato, por qualquer das razões aqui pactuadas 
ou fundadas em Lei. 7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU – do imóvel locado. CLÁUSULA OITAVA – DA 
SITUAÇÃO E ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA DEVOLUÇÃO: 8.1 – 
Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o imóvel no mesmo estado em que o 
recebeu, conforme laudo de avaliação realizado por este ente público, mediante 
participação da LOCATÁRIA. 8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente no ato 
da devolução, mas durante toda a v igência deste Contrato, todas as 
necessidades de conservação, manutenção e higiene do imóvel, a suas próprias 
expensas, com solidez e perfeição, satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
ex igências das autoridades públicas, sob pena de v iolação desta Cláusula. 8.3 – 
O LOCATÁRIO será responsável pela conservação do imóvel, pelos danos 
causados ao mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que porventura resultar 
em danos aos v izinhos. CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS: 9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que venham a 
ser realizadas no imóvel locado aderirão automaticamente ao mesmo. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS: 0809 – Fundo Municipal de 
Assistência Social; 08.122.0050.2068 – Manutenção das ações do Fundo 
Municipal de Assistência Social; 3.3.90.36.00 – Outros serv iços de terceiros 
Pessoa Física; CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DAS 
PENALIDADES; 11.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato pelo LOCADOR 
poderá importar nas penalidades seguintes: a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido; b) 
Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da grav idade da falta; c) 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no caso de faltas graves; d) 
Na aplicação de penalidades serão admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo único – A rescisão do 
contrato sujeita o LOCADOR à multa rescisória correspondente ao valor de 10%  
(dez por cento) do valor do saldo do contrato, corrigido na data da rescisão. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 12.1 – Para dirimir qualquer 
questão decorrente do presente Contrato, as Partes elegem o foro da cidade de 
Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE: 13.1 – O presente instrumento de Contrato será publicado no 
Diário Oficial do Município de Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. Para firmeza e como prova de assim haverem contratado as 
Partes, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) v ias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza 
seus ulteriores fins de direito. Castanhal (PA), 03 de abril de 2017. Pedro Coelho 
da Mota filho, Prefeito Municipal. Carlos Clei Soares Correa, Locador. 1ª 
Testemunha: ______. RG. 2ª Testemunha: ______. RG. 

 
PORTARIA Nº 066/17, DE 02 DE AGOSTO DE 2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sr. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art. 1º - Nomear a senhora 
JOILZA  MARTINS DE QUEIROZ, como Fiscal de contrato  na execução dos serv iços 
referente ao Processo de Pregão presencial SRP nº 044/2017. cujo objeto é 
contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva 
com reposição de peças, instalação e desinstalação de aparelhos 
condicionadores de ar, bebedouros e refrigeração em geral. Art. 2º - Esta Portaria 
entra em v igor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 3º - Registre-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 
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DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, aos três dias do mês de agosto do ano de 2017. 
José Raimundo Carvalho dos Santos, Secretário Municipal de Assistência Social 
e Gestor do FMAS. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, na mesma data. Telma Rosy Freitas Pereira, 
Coordenadora de Apoio Administrativo 

 
PORTARIA N°03/2017, DE 02 DE AGOSTO DE 2017 
A SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASTANHAL, MARIA 
ELANE GADELHA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESOLVE: Art. 
1°- conceder com base no artigo 81, inciso VII, da Lei Municipal n° 003/99, de 
04/02/99, Licença Especial a Gestante de quatro meses, a serv idora GIZELI 
SOARES SILVA (97012) anexo cópia do atestado médico datado de 31/07/2017, 
no período de 01/08/2017 a 28/11/2017 com retorno no dia 29 de novembro de 
2017, com possível prorrogação, função servente, com lotação na Fundação 
Cultural de Castanhal. Art. 2°- Cabe a coordenadoria de Recursos Humanos, 
fazer registro em ficha funcional face cumprimento da documentação 
comprobatória constante do processo n° 556/2017. Art. 3°- Esta portaria entra 
em v igor, com efeito a partir de 01 de agosto de 2017, revogadas as disposições 
em contrário. Art. 4°- Registre-se. GABINETE DA SUPERINTENDENTE DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, aos 2 dias do mês 
de agosto de 2017. Maria Elane Gadelha Costa, Superintendente da Fundação 
de Castanhal 

PORTARIA N°04/2017 - DE 02 DE AGOSTO DE 2017 
A SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASTANHAL, MARIA 
ELANE GADELHA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.  
RESOLVE: Art. 1°- conceder com base no artigo 81, inciso VII, da Lei Municipal 
n° 003/99, de 04/02/99, Licença Especial a Gestante de dois meses, a serv idora 
GIZELI SOARES SILVA (97012) anexo cópia da Certidão de Nascimento datado 
de 09/07/2017, no período de 29/11/2017 a 28/01/2017 com retorno no dia 29 de 
janeiro de 2017, função Servente, com lotação na Fundação Cultural de 
Castanhal. Art. 2°- Cabe a coordenadoria de Recursos Humanos, fazer registro 
em ficha funcional face cumprimento da documentação comprobatória constante 
do processo n° 556/2017. Art. 3°- Esta portaria entra em v igor, com efeito a partir 
de 01 de agosto de 2017, revogadas as disposições em contrário. 
Art. 4°- Registre-se. GABINETE DA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO 
CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, aos 2 dias do mês de Agosto de 
2017. Maria Elane Gadelha Costa, Superintendente da Fundação de Castanhal 

 

 
 

PORTARIA N° 137/2017SEMED, 03 DE AGOSTO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROF. ADRIANO SALES DOS 
SANTOS SILVA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art. 1º 
- NOMEAR o serv idor GIOVANE OLIVEIRA LIMA, matrícula funcional nº 
9989617, na função de FISCAL DE CONTRATO, para fiscalizar a execução dos 
serv iços referente ao processo de Pregão Presencial SRP nº 044/2017 cujo 
objetivo é contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças, instalação e desinstalação de aparelhos 
condicionadores de ar, bebedouros e refrigeração em geral. Art. 2º - Esta Portaria 
entra em v igor a partir de 01 de Agosto de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 03 
dias do mês de Agosto de 2017. Prof. Adriano Sales dos Santos Silva, Secretário 
Municipal de Educação – SEMED, Decreto nº 025/2017 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
4ª ATA – DA SESSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
DE CREDENCIAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº. 001/2017-

PMC. 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS TERCEIRIZADOS PARA ATENDIMENTO 

DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. Aos v inte 

e seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, na Sala de 
reunião da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, 
designada através da Portaria 040/2017 de 02 de janeiro de 2017, composta 
pelos serv idores, Moacir Cavalcante da Silva, . Marinete do Socorro Rodrigues 
Gomes e Silv io Roberto Monteiro dos Santos, sob a presidência do primeiro, para 
procederem à análise e julgamento dos documentos de habilitação das 
empresas: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ e HOSPITAL 
FRANCISCO MAGALHÃES – LTDA, referente ao Credenciamento nº 001/2017, 
para prestação de serv iços médico-hospitalares  e ambulatoriais terceirizados 
para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de 
Castanhal. Dando inicio aos trabalhos, foi verificado o protocolo de entrega dos 
documentos. A seguir foi realizada a avaliação da documentação dos 
prestadores de serv iços com seus quantitativos disponíveis para execução do 
objeto. Após verificar e analisar  toda a documentação dos prestadores, a 
Comissão deu por encerrado este Credenciamento, sendo que as empresas  
discriminadas acima foram declaradas APTAS a se credenciarem com o  
Município de Castanhal. O Presidente da Comissão deu por encerrada essa 
sessão e comunica que esta ATA será divulgada através do site desta Prefeitura 
www.castanhal.pa.gov.br e Diário Oficial da União. Nada mais havendo a tratar e 
a relatar, lavrou-se esta ATA, que vai dev idamente assinada pela Comissão 
Permanente de Licitação. Moacir Cavalcante da Silva, Presidente. Marinete do 
Socorro Rodrigues Gomes, Secretária. Sílv io Roberto Monteiro dos Santos, 
Membro 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de inexigibilidade de licitação, 

decorrente do processo nº 001/2017, cujo objeto consiste em prestação de 

serviços de assistência à saúde, interessadas em prestar serviços 

ambulatoriais e médicos hospitalares em leitos de enfermarias de clínica 
médica, obstétrica, cirúrgica, pediátrica, ortopedia e traumatologia, UTI 

adulto, apoio diagnóstico e terapêutico para usuários do Sistema Único de 

Saúde–SUS e serviços ambulatoriais e médicos hospitalares em leitos de 

enfermarias de clínica médica, obstétrica, cirúrgica, pediátrica, apoio 

diagnóstico e terapêutico para usuários do Sistema Único de Saúde–SUS, 
observado o Plano Operativo Anual/Plano Anual de Metas, ambos de 

caráter eletivo e urgência e emergência visando a garantia da atenção 

Integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual o 

Hospital está inserido, de forma complementar ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) no município de Castanhal – PA, nos Sub-grupos, Formas 
de Organização e procedimentos da Tabela Unificada do Sistema Único 

de Saúde, cujo valor contratual total é R$ 8.700.789,00 (Oito milhões , 

setecentos mil e setecentos e oitenta e nove reais)  a serem realizados por: 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ-ABSJ nos termos do art. 25, 

caput da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. Castanhal (Pa), 04 de agosto de 2017. PEDRO 

COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal. SILVAN 

FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2017 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2017 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 
Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal - Fundo Municipal de 

Saúde. Credenciada: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ-ABSJ- 

CNPJ Contratado: 26.494.265/0001-87. Objeto: prestar serviços 

ambulatoriais e médicos hospitalares em leitos de enfermarias de clínica 
médica, obstétrica, cirúrgica, pediátrica, ortopedia e traumatologia, UTI 

adulto, apoio diagnóstico e terapêutico para usuários do Sistema Único de 

Saúde–SUS e serviços ambulatoriais e médicos hospitalares em leitos de 

enfermarias de clínica médica, obstétrica, cirúrgica, pediátrica, apoio 

diagnóstico e terapêutico para usuários do Sistema Único de Saúde–SUS, 
observado o Plano Operativo Anual/Plano Anual de Metas, ambos de 

caráter eletivo e urgência e emergência visando a garantia da atenção 

Integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual o 

Hospital está inserido, de forma complementar ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) no município de Castanhal – PA, nos Sub-grupos, Formas 
de Organização e procedimentos da Tabela Unificada do Sistema Único 

de Saúde, conforme especificações contidas no Processo de 

Inexigibilidade nº 001/2017. Vigência: 03/04/2017 a 02/08/2018. Valor 

Total: R$ 8.700.789,00 (Oito milhões, setecentos mil e setecentos e 

oitenta e nove reais) Silvan Francisco da Silva. Secretário Municipal de 
Saúde.  
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de inexigibilidade 
de licitação, decorrente do processo nº 001/2017, cujo 
objeto consiste em serviços ambulatoriais e médicos 
hospitalares em leitos de enfermarias de clínica médica, 

obstétrica, cirúrgica, pediátrica,  UCI e UTI adulto, apoio 
diagnóstico e terapêutico para usuários do Sistema Único de 
Saúde –SUS, de caráter eletivo e urgência e emergência 
visando a garantia da atenção Integral à saúde dos 
municípios que integram a região de saúde na qual o 
Hospital está inserido de acordo pactuações, observado o 
Plano Operativo Anual. Ressalte-se que os usuários serão 
oriundos dos hospitais públicos da rede própria da 
Secretaria de Saúde de Castanhal e de municípios 
pactuados em obstetrícia de acordo PPI vigente e Plano 
Urgência e Emergência e Plano Regional da Rede Cegonha e 
a forma de Organização/Procedimentos da Tabela Unificada 

do Sistema Único de Saúde, cujo valor contratual total R$ 
17.288.264,64 (Dezessete milhões, duzentos e oitenta e oito 
mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro 
centavos) a serem realizados por: HOSPITAL FRANCISCO 
MAGALHÃES LTDA nos termos do art. 25, caput da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. Castanhal (Pa), 04 de agosto de 
2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito 
Municipal. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário 
Municipal de Saúde 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2017 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2017 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 
Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal - Fundo 
Municipal de Saúde. Credenciada: HOSPITAL FRANCISCO 
MAGALHÃES LTDA - CNPJ Contratado: 05.389.093/0001-
01. Objeto: prestar serviços ambulatoriais e médicos 
hospitalares em leitos de enfermarias de clínica médica, 
obstétrica, cirúrgica, pediátrica,  UCI e UTI adulto, apoio 
diagnóstico e terapêutico para usuários do Sistema Único de 
Saúde –SUS, de caráter eletivo e urgência e emergência 

visando a garantia da atenção Integral à saúde dos 
municípios que integram a região de saúde na qual o 
Hospital está inserido de acordo pactuações, observado o 
Plano Operativo Anual. Ressalte-se que os usuários serão 
oriundos dos hospitais públicos da rede própria da 
Secretaria de Saúde de Castanhal e de municípios 
pactuados em obstetrícia de acordo PPI vigente e Plano 
Urgência e Emergência e Plano Regional da Rede Cegonha e 
a forma de Organização/Procedimentos da Tabela Unificada 
do Sistema Único de Saúde, conforme especificações 
contidas no Processo de Inexigibilidade nº 001/2017. 

Vigência: 03/04/2017 a 02/08/2018. Valor Total: R$ 
17.288.264,64 (Dezessete milhões, duzentos e oitenta e oito 
mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro 
centavos)  Secretário Municipal de Saúde.  

 

 
 

 

 

PORTARIA Nº 2.389/17, 03 DE AGOSTO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 

003/99, DE 04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, RESOLVE:  Art. 1º - 

Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a pagar 01(uma) diária(s) 
a(o) Sr(ª)  servidora LARISSE S ILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

Conselheira Tutelar, lotação Secretaria Municipal de Assistência Social, 
referente viagem  a cidade de Irituia-Pa, já realizada no(s) dia(s) 25 de 

julho do corrente ano, para tratar assunto referente a  criança J.L.M.C. 

Processo nº2017/8/9161. Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o valor 

unitário de cada diária de R$74,14 (Setenta e Quatro Reais e Quatorze 

Centavos), na rubrica orçamentária de 0808 – Secretaria Municipal de 
Assistência Social 08.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações da Sec. de 

Assistência Social 3.3.90.14.00 – Diárias Civil. Art.3º - O Servidor(a) 

deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à 

Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) dias após 

o retorno, sob pena de sob pena de inviabilizar pedidos e recebimento 
novas diárias, bem como devolução do valor integral. Art. 4º- Registre-se, 

publique-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva,  03 de 

agosto de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.390/17, DE 03 DE AGOSTO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 

003/99, DE 04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, RESOLVE: Art. 1º - 
Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a pagar 01(uma) diária(s) 

a(o) Sr(ª)  servidor ENILTON CARLOS OLIVEIRA DE MORAES, Motorista, 

lotação Secretaria Municipal de Assistência Social, referente VIagem  a 

cidade de Irituia-Pa, já realizada no(s) dia(s) 25 de julho do corrente ano, 

para tratar assunto referente a  criança J.L.M.C. Processo nº2017/8/9161. 
Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o valor unitário de cada diária de 

R$55,69 (Cinquenta e Cinco Reais e sessenta e Nove Centavos), na 

rubrica orçamentária de 0808 – Secretaria Municipal de Assistência 

Social 08.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações da Sec. de Assistência 

Social 3.3.90.14.00 – Diárias Civil. Art.3º - O Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à 

Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) dias após 

o retorno, sob pena de sob pena de inviabilizar pedidos e recebimento 

novas diárias, bem como devolução do valor integral. Art. 4º - Publique-

se,  registre-se  e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 03 de 
agosto  de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.391/17, DE 04 DE AGOSTO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE.  Art. 1º - Exonerar a pedido, de acordo com 

o Processo nº2017/7/9261,  ao servidor JOSÉ FÁBIO S ILVA ROCHA, 

função Auxiliar de Administração-Zona Urbana, lotação Secretaria 
Municipal de Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 

retroativo a 03 de agosto de 2017,  revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino 

da Silva, 04 de agosto de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 

Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário. 

PORTARIA Nº2.392/17, DE 04 DE AGOSTO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: Art. 1º-Distratar a pedido, de acordo com o 
Processo nº2017/8/9285, o Contrato Temporário da servidora EDNA 

MARIA S OUZA DA CUNHA, função Agente Administrativo-Zona Urbana, 

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

vigor, com efeito retroativo a 03 de agosto de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de agosto de 2017. Pedro Coelho 

da Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento 

Sá, Secretário. 

PORTARIA Nº 2.393/17, DE 04 DE AGOSTO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art. 1º - Retificar o Art. 2º da 

Portaria nº 2.333/17, de 26 de julho de 2017, que condicionou a permuta à 

remoção da servidora ODANILZA S ANTOS ASSUNÇÃO, função Guarda 
Municipal-Zona Rural, lotação Comando da Guarda-Gabinete do Prefeito, 

para a Zona Urbana, para constar, onde se lê: Odanilza Santos Assunção, 

leia-se: Odanilda Santos Assunção, permanecendo os demais dados 

inalterados. Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 

Maximino Porpino da Silva, 04 de agosto de 2017. Pedro Coelho da Mota 
Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, 

Secretário. 

 
 


