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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017, VINCULADA AO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 053/2017 

Às nove horas do dia dezesseis de agosto 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 053/2017, Processo de nº 
2017/7/8688 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 053/2017, 
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto o 
fornecimento de Instrumentos Musicais e Tablets, 

destinado a atender as necessidades da Secretaria de 
Educação deste Município de Castanhal/PA, para 
atendimento por um período de 12 (doze) meses. 3.  DO 
FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam 
registrados, observada a ordem de classificação, os preços 
dos fornecedores registrados, objetivando o compromisso 

de fornecimento de Instrumentos Musicais e Tablets, 
destinado a atender as necessidades da  Secretaria de 
Educação  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 nº053/2017. 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 053/2017. 4.3. A presente Ata 
de Registro de Preço poderá ser usada por outros órgãos, 
desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de 
Castanhal. 5.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: a presente ata terá validade de 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura. 5.1. Os fornecedores 
registrados ficam obrigados, dentro dos quantitativos 
estimados, a atender todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de Registro de Preços. 6. DO PRAZO, 
LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: O 
fornecimento dos produtos e/ou serviços, dar-se-á durante 
a vigência desta Ata, no prazo máximo de até o 05 (cinco) 
dias úteis a partir da data de solicitação a ser entregue no 
seguinte local: diretamente no órgão solicitante, neste 
município de Castanha/Para. No horário comercial devendo 
está disponível quando for solicitado. 6.1. Na eventualidade 
de se verificar falhas ou imperfeições que impeçam o 
recebimento dos produtos/serviços, a Contratada 
providenciará as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de 
sua inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de 
devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de 

entrega. 6.2 A Contratada será responsável pelo transporte e 
entrega dos produtos/serviços, desde a sua origem até o 
endereço definido acima, sem quaisquer complementos nos 
preços contratados ou pagamento adicional referente a frete. 

6.3 Não serão motivos para dilatação dos prazos, 
decorrentes de atrasos na entrega de materiais/serviços por 
parte de eventuais subfornecedores da Contratada, a qual 
assume assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito 
devidamente comprovado. 7. DOS PREÇOS: A Contratante 
pagará às empresas vencedoras, o valor estipulado para 
cada item, conforme planilha em anexo. 7.1 O prazo para 
pagamento, após o recebimento dos produtos/serviços e 
aceite da Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de 
Castanhal, efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, após o 
repasse dos recursos financeiros do programa, ocorrerá 
mediante Ordem Bancária e/ou Cheque Nominal em favor 
da vencedora. 7.2 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da despesa, 
aquela será devolvida ao contratado, e o pagamento ficará 
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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. 
GISLAINE DE SOUZA – EPP, Representante Legal: Veronica 
dos Santos Barros, CNPJ: 12.559.500/0001-47 

1º TERMO ADITIVO Nº 001/2017, QUE FAZEM ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E A EMPRESA S.N MÍDIA 

PRODUÇÃO E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA., REFERENTE 
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AO CONTRATO DE Nº 099/2017 VINCULADO AO PROCESSO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017, QUE TEM COMO OBJETO 
DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
PARA CAMPANHASPUBLICITARIA EM JORNAIS E IMPRESSOS, 
MÍDIAS SOCIAIS E SITES, EMISSORAS DE RÁDIO E TV, PARA 

COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZICA E 
CHICUNGUNNHA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL- Contratante, 
estabelecida à Av. Barão do Rio, nº 2232, Pessoa Jurídica de 
Direito Público inscrita no CNPJ/MF 05.121.991/001-84, 
neste Município de Castanhal, neste ato representado Pelo 
Prefeito Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, 
brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG nº 32176- 2ª 
via, e CPF nº 057.959.822-53; e a empresa S.N MÍDIA 
PRODUÇÃO E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, já qualificada no presente 
processo de Dispensa de Licitação nº 029/2017, com 
fundamento no art. 57, inc. II e art.65 da Lei Federal nº 
8.666/93, neste Município de Castanhal-Pará, resolvem 
celebrar o presente aditamento, o que fazem nos seguintes 

termos: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente 
termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da 
vigência do contrato firmado ente as partes em por se tratar 
de serviços de natureza contínua, nos termos previstos no 
contrato, respaldado ainda pelo Art. 57, inciso, II da Lei 

Federal nº 8. 666/93, em razão da necessidade de 
manutenção da campanha. CLÁUSULA SEGUNDA: DA 
PRORROGAÇÃO - Fica alterado prazo de vigência do 
contrato previsto na CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA, 
que passará de 21.03.2017 a 20.06.2017 para 21.06.2017 a 
20.09.2017, por se tratar de serviços de natureza continua, 
nos termos previstos no contrato, respaldado ainda pelo art. 
57, II da lei 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR 
DO TERMO ADITIVO - O valor total deste termo aditivo para 
cobrir despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo 
período de três (três) meses, equivale à mesma quantia 
pactuada inicialmente, devendo se manter o pagamento nos 
moldes, sem qualquer acréscimo neste valor.  CLÁUSULA 
QUARTA: DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo 
aditivo encontra amparo legal no art. 57, Inc. II, e art. 65. 
Da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO 
DAS CLÁUSULAS - Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as 
partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois 
de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE E CONTRATADA, e pelas testemunhas 
abaixo. Castanhal (Pa), 21 de junho de 2017. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Prefeito Municipal, CONTRATANTE. S.N MÍDIA PRODUÇÃO 
E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA, Representante 

Legal, CONTRATADA. Testemunhas: Nome:     C.P.F:     
Nome:     C.P.F:    

TERMO ADITIVO Nº 01/2017, O FUNDO MUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO 

DE CASTANHAL E MANOEL JOÃO RAMOS VINCULADO AO 
CONTRATO 133/2017, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM FISCALIZAÇÃO ELETRONICANA 
AREA DE TRANSITO, ASSEGURANDO MELHORIAS, BEM COMO, A 

REDUÇÃO DO INDICE DE INADIMPLENCIA SOBRE 
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NESTA 

MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES-PA. 

O FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
15.527,565/0001-07, com endereço à Av. Senador Antônio 
Lemos, 1023, Bairro: Centro, No Município de Castanhal-
PA, neste ato representado pelo secretário Municipal Sr. 

Elder Ribeiro Silva, Brasileiro, Casado, Tenente coronel, 

portador da carteira de identidade nº 16226- SEGUP-PA e 
do CPF nº 373.795.422-49, residente e domiciliado à 
Avenida Barão do Rio Branco nº 863, Bloco F, Apto 104, 
Residencial Kazuma Oyama, Bairro: Nova Olinda, 
Castanhal/PA; e o Senhor Manoel Ramos da Costa, CPF: 
393.795.902-53, RG: 2483089, Residente e domiciliado a na 
Travessa Major Rufino Passarinho, nº 471, Bairro: Milagre, 
CEP: 68. 740-001, Castanhal-Pa, já qualificada no processo 
em epígrafe Inexigibilidade de Licitação nº 009/2017, com 
fundamento art.65, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, 
neste Município de Castanhal-Pará, resolvem celebrar o 
presente aditamento, o que fazem nos seguintes termos: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente termo 
aditivo tem como objeto a ALTERAÇÃO CONTRATUAL do 
contrato firmado ente as partes, respaldado ainda pelo Art. 
65, inciso, I, da Lei Federal nº 8. 666/93. CLÁUSULA 
SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Pelo presente 
termo aditivo, fica ALTERADA: a) A redação do Parágrafo 
Terceiro, da Cláusula Quinta do Contrato nº 133/2017, 
onde se lê “O pagamento serviços fornecidos será efetuado 

pela Secretaria Municipal de Finanças”, passará a ter a 
seguinte redação: “o pagamento dos serviços fornecidos será 
efetuado pelo Fundo Municipal de Transportes e Trânsito do 
Município de Castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Finanças, mediante a apresentação pela CONTRATADA de 
prova de situação regular perante a Receita Federal, 

Estadual e Municipal, bem como FGTS E CNDT”.   b) A 
redação do da Cláusula Sexta do Contrato nº 133/2017, 
onde se lê : “As despesas oriundas desde contrato correrão à 
conta dos Recursos Orçamentários consignados pela 
Contratante: 1818-Fundo Municipal de Transportes e 
Trânsito- FMTT; Função Programática- 26.122.0025.2.118- 
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Transportes e Trânsito; 3.3.90.39.00- Outros Serviços 
Terceiros de Pessoa Jurídica.” Passará a ter a seguinte 
Redação: “As despesas oriundas desde contrato correrão à 
conta dos Recursos Orçamentários consignados pela 
Contratante: 1818-Fundo Municipal de Transportes e 
Trânsito- FMTT; 26.122.0025.2.118- Manutenção das 
Atividades da Secretaria Municipal de Transportes e 
Trânsito; 3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria; 010000- 
Recursos Ordinários.” CLÁUSULA TERCEIRA: DO 
FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo encontra 
amparo legal no art. 65, I, da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA 
QUARTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato inicial firmado entre as partes. E, para firmeza e 
validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo 
aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 
surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
E CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. Castanhal 
(Pa),  03 de agosto de 2017. CONTRATANTE: Fundo 

Municipal para o Desenvolvimento Do Transporte E Transito 
do Município de Castanhal- SEMUTRAN, Elder Ribeiro da 

Silva, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, 
CONTRATADO: Manoel Ramos da Costa, CPF: 393.795.902-
53. Testemunhas: Nome:     C.P.F:    Nome:     C.P.F: 

CONVÊNIO Nº 004 /2017 / PMC 
TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM A PREFEITRA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E ASSOCIAÇÃO CULTURAL DAS 

QUADRILHAS JUNINAS DE CASTANHAL, COMO ABAIXO 
MELHOR DECLARAR. Pelo presente instrumento, de um 
lado, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura encontra-se 
estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, nº 2332, CEP 
68.743-050, nesta cidade, Estado do Pará, neste ato 
representado por seu titular, o Sr. PEDRO COELHO DA 
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MOTA FILHO, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade RG nº 3217611 – PC/PA e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 057.959.822-53, residente e domiciliado na Rua Av. 
Barão do Rio Branco, nº 2332, CEP 68.743-050, nesta 
cidade, Estado do Pará, doravante denominada de 
CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DAS 
QUADRILHAS JUNINAS DE CASTANHAL – ACQUAC, 
inscrita no CNPJ nº 18.086.811/0001-12, situada na Rua 
Honório bandeira, nº 896, Bairro Ianetama, CEP 68.745-
290, neste Município, neste ato representada por seu 
Presidente, Sr. RAIMUNDO REGINALDO MENDES DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, auxiliar de produção, portador 
da Carteira de Identidade RG nº 1934496 – PC/PA e inscrita 
no CPF/MF sob o nº 176.628.502-34 residente e domiciliada 
na Al. WE 01, nº 90, Bairro Jardim Tóquio, nesta cidade, 
doravante denominada de CONVENENTE, celebram o 
presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - 1.1 O 
presente Convênio tem por objeto conceder recursos 
financeiros à CONVENENTE para auxiliar no pagamento das 
despesas decorrentes da programação – que inclui a 

apresentação de diversos grupos de quadrilha – organizada 
para celebrar a quadra Junina no Município, buscando 
valorizar e incentivar a cultura em nossa Cidade, bem como 
proporcionar uma forma alternativa e gratuita de lazer à 
população castanhalense. Tais despesas incluem gastos com 
confecções de trajes típicos, faixas, cartazes, transporte e 

alimentação dos integrantes dos grupos de quadrilha e 
adereços diversos, conforme Plano de Trabalho anexo. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES E 
OBRIGAÇÕES - 2.1 Por força deste Convênio as partes 
assumem as seguintes obrigações: 2.1.1 Compete à 
CONCEDENTE: a) Transferir à CONVENENTE a importância 
de R$28.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), em 
parcela única, com recursos próprios disponíveis da 
Prefeitura Municipal. b) Realizar o valor do repasse de 
R$28.500,00 de acordo com as seguintes categorias:  R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) quadrilha de 
concurso; R$ 2.000,00 (dois mil reais) para quadrilhas de 
apresentação; R$ 1.000,00 (mil reais) para quadrilha 
maluca; R$ 6.000,00 (seis mil reais) destinado a premiação 
do 1º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas a ser realizado 
no dia 01/07/2017. c) Acompanhar os ensaios, bem como 
oferecer por meio da Fundação Cultural de Castanhal em 
parceria com demais secretarias e avaliar a execução do 
objeto deste convênio. 2.1.2. Compete à CONVENENTE: a) 
Promover todos os atos indisponíveis à execução do objeto 
deste Convênio com observância da legislação pertinente 
sobre a matéria; b) Empregar os recursos recebidos de 
acordo com o objetivo previsto da CLÁUSULA PRIMEIRA e 
Plano de Trabalho, parte integrante do presente Convênio, 
independente de transcrição; c) Enviar à CONCEDENTE 
Relatório de Execução Físico-financeiro do objeto do 
Convênio, acompanhado de Demonstrativo dos Recursos 

Recebidos e de cópia das notas fiscais; d) Após a liberação 
da parcela os documentos a que se referem a alínea anterior 

deverão ser encaminhados à CONCEDENTE no prazo de 30 
(trinta) dias; e) Encaminhar ao Tribunal de Contas dos 
Municípios a prestação de contas da aplicação dos recursos 
a que se refere o presente Convênio no prazo de 30 dias 
(trinta dias) após o término da vigência, remetendo à 
Prefeitura cópia do comprovante de prestação de contas; f) 
Responsabilizar-se inteiramente perante a Prefeitura e 
terceiros, por todas as despesas provenientes da prestação 
de serviços objeto do presente instrumento, inclusive as de 
caráter tributário e trabalhista. g) Em parceria com a 
Fundação Cultural de Castanhal e demais secretarias 
participar de orientações de saúde, bem como demais ações 
sociais, principalmente com os integrantes das quadrilhas. 
h) A responsabilidade de se apresentar nos eventos abaixo: 
10º Apeú Fest, nos dias 09 e 10/06/2017. I São João na 

Roça (Sindicato Rural de Castanhal) nos dias 14,15,16 e 

18/06/2017. Festival de Cultura Junina de Castanhal 
(promovido pela Prefeitura Municipal de Castanhal) nos dias 
22 e 23/06/2017. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS 
- 3.1 A despesa em que importa a execução do objeto do 
presente Convênio, num total de R$ 28.500,00 (vinte e dois 
mil e quinhentos reais), ocorrerá à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Unidade: 2020 – Fundação Cultural 
de Castanhal; Fundação: 13 – Cultura; Subfunção: 392 – 
Difusão Cultural; Programa: 0012 – Administração Geral; 
Atividade: 2128 – Manutenção da Cultura Municipal; 
Elemento de despesas: 3.3.50.43.00 – subvenções Sociais; 
Fonte: 0100. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA - 4.1 O 
presente Convênio terá vigência a partir da data de sua 
assinatura até 31 de Dezembro de 2017. CLÁUSULA 
QUINTA – DO ADIANTAMENTO - 5.1 As partes, em comum 
acordo e mediante Termo Aditivo, poderão prorrogar o prazo 
do presente convênio, bem como alterá-lo em virtude de 
causa superveniente, força maior, conveniência 
administrativa ou ordem legal. 5.2 A parte interessada 
deverá solicitar o referido adiantamento 15 (quinze) dias 

antes do término da vigência deste instrumento. CLÁUSULA 
SEXTA – DA DENÚNCIA - 6.1 O presente Convênio poderá 
ser denunciado total ou parcialmente: a) Por qualquer das 
partes em virtude do inadimplemento de qualquer de suas 
Cláusulas; b) Pela Prefeitura em decorrência de insuficiência 
de recursos financeiros previstos para o seu cumprimento, 

ou ainda, por causa superveniente, força maior 
conveniência administrativa ou de ordem legal; c) Por acordo 
entre as partes. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO - 
7.1 O presente convênio deverá ser publicado no Diário 
Oficial do Município e/ou no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal, conforme art. 24 da Lei Orgânica do Município 
de Castanhal. CLÁUSULA OITAVA – DO FORO - 8.1 Fica 
eleito o Foro da Cidade de Castanhal, Estado do Pará, para 
dirimir controvérsias resultantes de aplicação de Cláusulas 
deste Convênio, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa ser. CLÁUSULA NONA – DOS CASOS 
OMISSOS - 9.1 Os casos omissos neste instrumento serão 
resolvidos mediante acordo entre as partes. E por estarem 
justos e acordados, firmam as partes o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas idôneas, para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais. Castanhal (PA), 26 de Junho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito do Município de 
Castanhal, CONCEDENTE. Raimundo Reginaldo Mendes de 
Oliveira, Presidente da Associação Cultural das Quadrilhas 
Juninas de Castanhal 

CONVÊNIO Nº 005 /2017 / PMC 
TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM A PREFEITRA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E SINDICATO RURAL DE 
CASTANHAL, COMO ABAIXO MELHOR DECLARAR. Pelo 
presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura 

encontra-se estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, nº 
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, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 3217611 – PC/PA e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 057.959.822-53, residente e domiciliado na Rua Av. 

Barão do Rio Branco, nº 2332, CEP 68.743-050, nesta 
cidade, Estado do Pará, doravante denominada de 
CONCEDENTE, e o SINDICATO RURAL DE CASTANHAL, 
inscrita no CNPJ nº 04.552.626/0001-61, situada na 
Rodovia BR316 Km 65, nº316, Tailândia – Castanhal - Pará, 
CEP 68.743-050, neste Município, neste ato representada 
por seu Presidente, Sr. MANOEL GOMES DA SILVA, 
brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 2162537 – PC/PA e inscrita no CPF/MF 
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sob o nº 394.494.322-87 residente e domiciliada na Rua 

Dom Pedro II, nº 390, Bairro Estrela, nesta cidade, 
doravante denominada de CONVENENTE, celebram o 
presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - 1.1-O 
presente Convênio tem por objeto conceder recursos 
financeiros à CONVENENTE para auxiliar no pagamento das 
despesas decorrentes da programação cultural regional de 
grupos folclóricos, boi e bandas locais do São João na Roça “ 
As noites de Antigamente” evento que tem por objetivo 
resgatar os valores das tradições juninas promovidas 
antigamente e dar continuidade ao fomento da cultura 
junina no município, bem como proporcionar uma forma 
alternativa de lazer à população. A proposta visa mobilizar 
também, os setores públicos e privados em questão sociais e 
econômicas da comunidade castanhalense que são 
atendidas por Entidades e Associações que compõem o 
chamado terceiro setor, organizações sem fins lucrativos que 
geram serviços de caráter público. Competindo à 
CONVENENTE as despesas provenientes do custeio da 
apresentação de reconhecimento nacional, palco, som, 

iluminação, faixas, cartazes, transporte e alimentação dos 
integrantes dos grupos de quadrilha e adereços diversos, 
conforme Plano de Trabalho anexo. CLÁUSULA SEGUNDA – 
DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES - 2.1 Por força deste 
Convênio as partes assumem as seguintes obrigações: 2.1.1 
Compete à CONCEDENTE: a) Transferir à CONVENENTE a 

importância de R$40.000,00 (Quarenta mil reais), em 
parcela única, com recursos próprios disponíveis da 
Prefeitura Municipal por meio da Fundação Cultural de 
Castanhal. b) Acompanhar e avaliar a execução do objetivo 
deste convênio. 2.1.2. Compete à CONVENENTE: a) 
Promover todos os atos indisponíveis à execução do objeto 
deste Convênio com observância da legislação pertinente 
sobre a matéria; b) Empregar os recursos recebidos de 
acordo com o objetivo previsto da CLÁUSULA PRIMEIRA e 
Plano de Trabalho, parte integrante do presente Convênio, 
independente de transcrição; c) Enviar à CONCEDENTE 
Relatório de Execução Físico-financeiro do objeto do 
Convênio, acompanhado de Demonstrativo dos Recursos 
Recebidos e de cópia das notas fiscais; d) Após a liberação 
da parcela os documentos a que se referem a alínea anterior 
deverão ser encaminhados à CONCEDENTE no prazo de 30 
(trinta) dias; e) Encaminhar ao Tribunal de Contas dos 
Municípios a prestação de contas da aplicação dos recursos 
a que se refere o presente Convênio no prazo de 30 dias 
(trinta dias) após o término da vigência, remetendo à 
Prefeitura cópia do comprovante de prestação de contas; f) 
Responsabilizar-se inteiramente perante a Prefeitura e 
terceiros, por todas as despesas provenientes da prestação 
de serviços objeto do presente instrumento, inclusive as de 
caráter tributário e trabalhista. CLÁUSULA TERCEIRA – 
DAS DESPESAS - 3.1 A despesa em que importa a execução 
do objeto do presente Convênio, num total de R$ 40.000,00 

(Quarenta mil reais), ocorrerá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade: 2020 – Fundação Cultural de 

Castanhal; Fundação: 13 – Cultura; Subfunção: 392 – 
Difusão Cultural; Programa: 0012 – Administração Geral; 
Atividade: 2.125 – Apoio e Produção de Eventos 
Festividades, Artísticas e Religiosas; Elemento de despesas: 
3.3.50.43.00 – subvenções Sociais; Fonte: 0100. CLÁUSULA 
QUARTA – DA VIGÊNCIA - 4.1 O presente Convênio terá 
vigência a partir da data de sua assinatura até 19 de Julho 
de 2017. CLÁUSULA QUINTA – DO ADIANTAMENTO - 5.1 
As partes, em comum acordo e mediante Termo Aditivo, 
poderão prorrogar o prazo do presente convênio, bem como 
alterá-lo em virtude de causa superveniente, força maior, 
conveniência administrativa ou ordem legal. 5.2 A parte 
interessada deverá solicitar o referido adiantamento 15 
(quinze) dias antes do término da vigência deste 
instrumento. CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA - 6.1 O 

presente Convênio poderá ser denunciado total ou 

parcialmente: a) Por qualquer das partes em virtude do 
inadimplemento de qualquer de suas Cláusulas; b) Pela 
Prefeitura em decorrência de insuficiência de recursos 
financeiros previstos para o seu cumprimento, ou ainda, por 
causa superveniente, força maior conveniência 
administrativa ou de ordem legal; c) Por acordo entre as 
partes. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO - 7.1 O 
presente convênio deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Município e/ou no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal, conforme art. 24 da Lei Orgânica do Município 
de Castanhal. CLÁUSULA OITAVA – DO FORO - 8.1 Fica 
eleito o Foro da Cidade de Castanhal, Estado do Pará, para 
dirimir controvérsias resultantes de aplicação de Cláusulas 
deste Convênio, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa ser. CLÁUSULA NONA – DOS CASOS 
OMISSOS - 9.1 Os casos omissos neste instrumento serão 
resolvidos mediante acordo entre as partes. E por estarem 
justos e acordados, firmam as partes o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas idôneas, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais. Castanhal (PA), 12 de Junho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito do Município de 
Castanhal, CONCEDENTE. Manoel Gomes da Silva, 
Presidente do Sindicato Rural de Castanhal, CONVENENTE. 
TESTEMUNHAS: Nome: ______CPF nº: ______       Nome: 
______CPF nº: _______        

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018-2017 
Dispensa de Licitação nº 018-2017. Objeto: contratação de empresa 
especializada na execução de 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, de caráter eletivo e urgência e emergência e 
Plano Regional da Rede Cegonha. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 
8.666/93. Justificativa: assegurar a continuidade dos serviços 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 90 dias ( 
02.05.2017 a 03.08.2017). SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal 
de Saúde 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019-2017 
Dispensa de Licitação nº 019-2017. Objeto: execução de serviços 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 visando a garantia da atenção Integral à saúde dos municípios que 
integram a região de saúde na qual o Hospital está inserido. Fundamento legal: 
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Justificativa: assegurar a continuidade dos 
serviços 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 90 dias (02.05.2017 a 
03.08.2017). SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

ATOS DO PODER 

 
PORTARIA 140/2017 – DA, DE 08/08/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 048/2017. ORGÃO CONCESSOR: CAMARA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL. BENEFICIARIO: JOSE ARLEDO MARQUES DE 
SOUZA. JUSTIFICATIVA:PARTICIPAR DO 868° CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA VEREADORES, PREFEITOS , VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS 
MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS. 
DESTINO: IMPERATRIZ-MA. INICIO: 09/08/2017. FIM: 13/08/2017. N° DE 
DIARIA: 05. VALOR: 2.800,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 3.3.90.14.15. 
FONTE DE RECURSO: 010000. DATA DA ASSINATURA: 08/08/2017. 
ORDENADOR RESPONSAVEL: LUCIANA CASTANHEIRA SALES 
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ATOS DO PODER 

 
PORTARIA 141/2017 – DA, DE 08/08/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 049/2017. ORGÃO 
CONCESSOR: CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 
BENEFICIARIO: REGINA DE FATIMA RODRIGUES DA 
SILVA. JUSTIFICATIVA:PARTICIPAR DO 868° CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS , VICE-
PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, GESTORES, 
ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS. DESTINO: 
IMPERATRIZ-MA. INICIO: 09/08/2017. FIM: 13/08/2017. 
N° DE DIARIA: 05. VALOR: 2.800,00. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA: 3.3.90.14.15. FONTE DE RECURSO: 
010000. DATA DA ASSINATURA: 08/08/2017. 
ORDENADOR RESPONSAVEL: LUCIANA CASTANHEIRA 
SALES 

PORTARIA 142/2017 – DA, DE 08/08/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 050/2017. ORGÃO 

CONCESSOR: CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 
BENEFICIARIO: JORGE LUIZ RODRIGUES MARINHO. 

JUSTIFICATIVA:PARTICIPAR DO 868° CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS , VICE-
PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, GESTORES, 
ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS. DESTINO: 
IMPERATRIZ-MA. INICIO: 09/08/2017. FIM: 13/08/2017. 
N° DE DIARIA: 05. VALOR: 2.800,00. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 3.3.90.14.15. FONTE DE RECURSO: 
010000. DATA DA ASSINATURA: 08/08/2017. 
ORDENADOR RESPONSAVEL: LUCIANA CASTANHEIRA 
SALES  

 

PORTARIA Nº 2.396/17,DE 04 DE AGOSTO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 312 § 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO 1999, RESOLVE: Art. 1º - Conceder Abono de Permanência, 
conforme Processo nº 7121/6/2017 de 09/06/17 e, Parecer Jurídico Normativo nº 
008, datado de 06/03/2017, a servidora MARIA DO SOCORRO FERREIRA FELIPE, 
Cargo de Professora de Educação Básica I, matrícula nº 703-0, de acordo com o 
artigo 2º §5º da Emenda Constitucional Nº 41, de 19 de dezembro de 2003, 
lotação Secretaria Municipal de Educação, (Manoel Pinto de Souza). Art. 2º - 
Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 27 de julho de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Registre-se, Publique-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 de Administração 

PORTARIA Nº2.444/17, DE 10 DE AGOSTO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE. Art. 1º - Exonerar a servidora BEATRIZ 

OLIVEIRA DE ANDRADE, do cargo comissionado de Coordenadora de 

Planejamento e Orçamento, com 50% (cinquenta por cento) de 

gratificação de Dedicação Exclusiva lotação Secretaria Municipal de 

Assistência Social. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 

retroativo a 31 de julho de 2017, revogadas as disposições em contrário. 

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

da Silva, 10 de agosto de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 

Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 

Administração. 

PORTARIA Nº2.445/17, DE 10 DE AGOSTO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, Considerando, o recebimento do 
Ofício nº138/2017, de 26 de julho de 2017; Considerando, a 
Portaria nº 065/17, de 26 de julho de 2017, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social; Resolve: Art. 1º - Nomear a 
senhora BEATRIZ OLIVEIRA DE ANDRADE, para exercer o cargo 
comissionado de Coordenadora de Planejamento e 
Orçamento, com 50%(Cinquenta Por Cento), de Gratificação 

de Tempo Integral, lotação Secretaria Municipal de 

Assistência Social. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, 
com efeito retroativo a 01 de agosto de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 10 de agosto 
de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 
Administração 

PORTARIA Nº2.447/17, DE 10 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 nº2017/8/9425, o 
servidor ALEX BRUNO CARVALHO DOS SANTOS, função Professor 
Matemática-Zona Urbana, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 01 de agosto de 2017,  revogadas as disposições 
em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 10 de agosto de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal, Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.448/17, DE 10 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 nº2017/8/9415, o Contrato 
Temporário da servidora CINTIA NAIARA BARBOSA FARIAS, 
função Professor Pedagogia, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 01 de agosto de 2017, revogadas as disposições 
em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 10 de agosto de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 2.455/17, DE 16 DE AGOSTO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES, Considerando, o recebimento ofício Nº 
170/2017 - SEFIN, de 14/08/2017. Considerando, nos 
termos do disposto nos artigos 58 – inciso III e 67 da Lei nº 
8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 
celebrados através de um representante da administração; 
Considerando, que os órgãos públicos devem manter fiscal 
formalmente designados durante toda a vigência dos 
contratos celebrados pela entidade; Considerando, que as 
principais atribuições do fiscal de contrato são: I – Zelar pelo 
efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas 
e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços 
prestados a Prefeitura Municipal de Castanhal. II – Verificar 
se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação 
de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está 
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório; III – Acompanhar, fiscalizar e 
atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 

contratadas; IV – Indicar eventuais glosas das faturas. 
RESOLVE: Art. 1º - Designar o Servidor MARCOS PAULO 

MENDES FURTADO, matricula nº 999188-3, como Fiscal de 
contrato  para fiscalizar  a execução dos serviços referente 

ao Processo de Pregão Presencial SRP nº044/2017,  firmado 
com a Empresa REFRICAST COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ 10.685.745/0001-95,  para 
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, 
instalação e desinstalação de aparelhos condicionadores de 
ar, bebedouros e refrigeração em geral, pelo período de 
01(um) ano. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 09 de agosto de 2017. revogadas as 
disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se, 
cumpra-se e dê ciência ao interessado. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 16 de agosto de 2017. Pedro Coelho da 
Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá. Secretário de Administração 
 


