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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

O Associação “Guarany Esporte Clube”, CNPJ: 04.553.467/0001-10; torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal – 
SEMMA/CASTANHAL a LICENÇA DE OPERAÇÃO L.O. nº0012/2017, com 
validade até 22/09/2020 para a ativ idade: Casa de Festas e Eventos. Associação 
Localizada no endereço: Rua Paes de Carvalho, s/n; Bairro: Ianetama. 
Castanhal-PA.  

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
O Associação “Guarany Esporte Clube”, CNPJ: 04.553.467/0001-10; torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal – 
SEMMA/CASTANHAL a LICENÇA DE OPERAÇÃO L.O. nº0012/2017, com 
validade até 22/09/2020 para a ativ idade: Casa de Festas e Eventos. Associação 
Localizada no endereço: Rua Paes de Carvalho, s/n; Bairro: Ianetama. 
Castanhal-PA.  

 
DECRETO Nº 115/17, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 
DETERMINA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTINGENCIAMENTO E 
ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE GARANTAM A REALIZAÇÃO DA RECEITA 
PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, e tendo em v ista o disposto no Art. 9º da Lei Complementar nº 
101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal; CONSIDERANDO a necessidade de 
estabelecer metas, procedimentos e rotinas eficazes no combate ao desperdício, 
na otimização do gasto e no enfrentamento de cenários fiscais adversos 
v ivenciados no país que replicam em todos os níveis da Administração Pública e 
incide diretamente na diminuição das receitas no âmbito da Administração 
Pública Municipal; CONSIDERANDO que as projeções econômicas e financeiras 
do país apontam para um cenário nacional restritivo, ausência de crescimento, 

taxas de juros altas e baixas projeções de incremento de receitas; 
CONSIDERANDO a necessidade de manter a responsabilidade na gestão fiscal 
do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre as receitas e 
as despesas públicas; CONSIDERANDO o relatório elaborado pela Secretaria de 
Finanças e Departamento de Contabilidade; CONSIDERANDO que, para tanto, é 
imprescindível racionalizar as despesas e realizar a receita prev ista para o 
exercício; CONSIDERANDO que entre as despesas que se mantém acima dos 
Limites Legal e Constitucional, a mais expressiva se refere aos gastos com 
pessoal; CONSIDERANDO a necessidade de garantir o pagamento da folha, 
inclusive o 13º Salário e observar os limites impostos pela Lei nº 101/2000; 
CONSIDERANDO o volume de recursos e a necessária adequação do 
orçamento para a prev isão de desembolso em obras e inv estimentos 
considerados prioritários; CONSIDERANDO que a orientação dada indica 
expressivo aumento das despesas e diminuição das transferências 
constitucionais efetivadas pelo Estado e Governo Federal; CONSIDERANDO o 
cenário econômico nacional que estabelece políticas de incentivos fiscais que 
ocasionaram frustração de arrecadação em recursos oriundos de transferências 
constitucionais que representam grande parcela da receita prev ista; DECRETA: 
Seção I - Disposições Preliminares - Art. 1º A movimentação financeira e o 
empenho de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração do Município 
de CASTANHAL ficam contingenciados, nos termos em que dispõe a Lei 
Municipal nº XX/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro de 
2017, sendo adotado para tal fim o Relatório sobre a “Situação Financeira e 
Orçamentária do Município de CASTANHAL e Estratégias para o Enfrentamento” 
elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças. Art. 2º Fica criada a Comissão 
de Contingenciamento de Gastos (CCG) composta pelo Secretário de 
Administração, Secretário de Assistência Social, Secretário de Educação, 
Secretário de Finanças, Secretário de Saúde e Procurador Geral do Município 
com as atribuições de: I – acompanhar e fiscalizar a implantação e 
implementação das medidas prev istas neste Decreto; II – autorizar, através de 
despacho do Secretário de Finanças, as solicitações de créditos adicionais e de 
todas as aquisições de bens e serv iços até o final do exercício, vedando 
aquisições de materiais permanentes financiados por receitas correntes quando 
não comprometam a realização de serv iços essenciais; III – elencar os serv iços 
prioritários para concessão de horas extras; IV – acompanhar a elaboração do 
Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2018; V – registrar as 
ações de contingenciamento propostas por este Decreto, sugerindo as 
adequações necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas; VI – 
convocar serv idores para assessorar a Comissão no desempenho de suas 
ativ idades. VII – autorizar a circulação de veículos oficiais, exceto transporte 
escolar, transporte de pacientes, e de veículo do Conselho Tutelar; VIII – 
acompanhar e avaliar a evolução na redução dos gastos públicos em decorrência 
das medidas veiculadas neste Decreto; IX – expedir instruções para reduzir as 
despesas com custeio e pessoal nas seguintes frentes de economia e outras a 
identificar: a)Passagens e despesas de locomoção; b)Serv iços de hospedagem e 
alimentação; c)Abastecimento de combustível; d)Consumo de energia elétrica; 
e)Gastos com diárias e horas extras; f)Despesas com pessoal em cargos em 
comissão, funções de confiança e empregos públicos de confiança; g)Despesas 
de pronto atendimento; h)Contratação de estagiários. XI – Avaliar e propor outras 
ações consentâneas com a melhoria no controle dos gastos públicos; Seção II - 
Das despesas com bens e serv iços - Art. 3º Ficam estabelecidas as seguintes 
metas para contingenciamento de despesas com bens e serv iços: I – redução de 
20%  nas despesas de água e energia elétrica; II – redução de 20%  nas despesas 
de material de expediente e limpeza; III – redução em 20%  de gasto com 
combustível. Art. 4º Fica suspensa a prática dos seguintes atos, sem anuência do 
Comitê de Contingenciamento de Gastos: I – Aquisição e reforma de imóveis; II – 
A disponibilização de pessoal para outros Poderes do Município ou Entes da 
Federação, com ônus para o Município, ressalvados os casos de renovação ou 
substituição; III – A recepção de pessoal de outros Poderes ou Entes da 
Federação, com ônus para o Poder Executivo Municipal; IV – A prática de 
quaisquer atos que importem em elevação de despesas com pessoal; V – A 
participação de serv idores públicos em cursos, seminários, congressos, 
simpósios, workshops e similares que demandem a realização de despesas para 
o Município; VI – A realização de recepções, homenagens, solenidade e demais 
eventos que demandem a contratação de estrutura e/ou de alimentação para a 
sua efetivação, incluindo a contratação de serv iços de coffee break e buffet, com 
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exceção de eventos de calendário oficial da cidade; VII – A suspenção de 
patrocínios a eventos de qualquer natureza realizados por particulares ou por 
pessoas jurídicas de direito público; VIII – A subvenção para participação em 
jogos, eventos, plenárias que demandem despesas; Art. 5º Ficam vedadas as 
despesas com bens e serv iços de contratação temporária não autorizadas pela 
Comissão. Parágrafo Único. O disposto no caput não se aplica às seguintes 
despesas: I  –  relacionadas às ligações de energia elétrica,  água e serv iços de 
telecomunicações já ex istentes; II – concernentes ao pagamento de guia de 
custas judiciais; III – envolvendo o pagamento de requisições de pequeno valor 
(RPV); IV – referente ao pagamento de tarifas bancárias. Art. 6º  Fica vedada a 
locação de novos imóveis e veículos. Art. 7º Todas as v iagens intermunicipais e 
interestaduais realizadas com veículos do Município, devem ser comunicadas à 
Comissão com antecedência mínima de 24 horas, sob pena de não haver 
autorização para realização da despesa. §1º.  A Comissão fará a relação de 
roteiros de forma a gerar economicidade e redução de automóveis oficiais em 
trânsito. §2º. As requisições para efetivação do abastecimento do veículo com 
combustível deverão, impreterivelmente, obedecer ao prazo de 24 horas prev isto 
no caput deste artigo. §3º. O prazo de 24 horas prev isto no caput será 
flex ibilizado quando a v iagem tratar de: I – emergências de saúde; II – ordens 
judiciais; III – transporte de menores pelo Conselho Tutelar aos municípios de 
origem. Art. 8º Fica vedada a concessão de quaisquer adiantamento para 
pagamento de despesas de pequeno valor, exceto à Secretaria de Finanças. 
Seção III - Das despesas com pessoal - Art. 9º Ficam suspensos até 31 de 
dezembro de 2017: I- novos afastamentos de serv idores para estudos ou cursos, 
com ônus ou não para o Município; ll- a concessão de: a) gratificações 
discricionárias; b) licenças para tratar de interesses particulares; c) licença 
especial (prêmio); d) horas extras, ressalvados os serv iços prioritários elencados 
pela Comissão e expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal; e) diárias e 
passagens, sendo concedidas somente em caráter excepcional pela Comissão e 
autorizadas expressamente pelo Prefeito Municipal; f) regime suplementar, 
excetuando-se as decorrentes das substituições por motivo de licença para 
tratamento de saúde; g) pagamentos de despesas de exercícios anteriores, 
restos à pagar e indenizações de resíduos salariais.  V- a prática de quaisquer 
atos que importem em elevação de despesas com pessoal; Seção IV - Dos 
contratos e convênios. Art. 10 Fica estabelecida meta de repactuação das 
ativ idades que derivem de convênios com quaisquer entidades. Seção V - Da 
Receita. Art. 11 Fica determinado que a Comissão, em conjunto com a 
Contadoria e a Tesouraria do Município, apresente estudo, acompanhado de 
relatórios contábeis e documentos comprobatórios, com data de referência de 31 
de agosto de 2017, contendo: I– conferência dos saldos das contas integrantes 
do grupo “Bancos Conta Movimento” a fim de apurar as possíveis distorções 
entre o saldo contábil e o saldo bancário; II– conferência dos pagamentos 
efetuados com recursos v inculados a fim de apontar possíveis distorções de 
liquidação e pagamento com relação às fontes de recursos utilizados; III– 
levantamento de todas as contas correntes do Município, detalhando a fonte de 
recursos, o órgão responsável, saldo atualizado e sua respectiva ação ou 
convênio. Seção VI - Das disposições finais. Art. 12 O Relatório será 
periodicamente reavaliado através do acompanhamento semanal e o 
monitoramento das ações por meio da apresentação mensal pelas secretarias de 
demonstrativo de cumprimento das metas propostas a ser entregue até o último 
dia útil de cada mês. Parágrafo Único. A Comissão determinará o modelo e o 
método do demonstrativo de cumprimento de metas mencionado no caput. Art. 
13 Este decreto terá v igência entre a data de sua publicação e o dia 31 de 
dezembro de 2017. Art.14 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, 28 de setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota 
Filho, Prefeito Municipal 

DECRETO Nº113/17, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, EM EXERCÍCIO, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES; Considerando, o recebimento do Ofício nº 206/2017, 
datado de 21 de setembro de 2017, do Conselho Municipal de Educação, 
constante do Processo nº 11404, datado de 21/09/17/ ESOLVE: Art. 1º - Com 
base na Lei Municipal Nº 076/14 e Lei Municipal Nº 014/12, nomeia para compor 
o Conselho Municipal de Educação na representação do Poder Executivo, para o 
biênio 2017/2019 - Karlan Vaccari Caldeira - Conselheiro Titular - Mateus Vinícius 
Porpino Bastos Moraes - Conselheiro Suplente. Art. 2º - Permanece em v igor as 
representações das entidades nomeadas através da Portaria n°2.542/16, de 
05.09.2016, Decreto n°047/17, de 15.03.2017, Decreto n° 070/17, de 
06.06.2017, Decreto de n°071/17, de 06.06.2017 e do Decreto n°076/17, de 
13.06/2017. Art.3° - Este Decreto entra em v igor, a partir do dia 02 de outubro de 
2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º -  Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de setembro de 2017. 
LANDRY ADELINO DE SOUZA, Prefeito Municipal, em exercício 

DECRETO Nº 116/17, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,  Considerando, o Memo.nº316/2017-SEPLAGE, de 26 de setembro de 
2017;  RESOLVE: Art. 1º - Retificar o Art. 2º do Decreto nº111/17, de 20 de 
setembro de 2017, que Dispõe sobre a Criação da Comissão Municipal do 
Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo de Castanhal, para constar, 
na representação Secretaria Municipal de Meio Ambiente,  onde se lê: Técnicas 
1: Maria Beatriz da Rosa Bentes de Melo-Engenheira Ambiental, leia-se: Técnica 
1-MAITÊ AZEVEDO BARBOSA-Advogada, permanecendo os demais artigos 
inalterados. Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 28 de setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. PUBLICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
na mesma data. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 
Administração 

 

 

RESOLUÇÃO N°017/17, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. 
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO 
FÍSICO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS IGD PBF, IGD SUAS DE 2016. O 
Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a legislação em v igor, em reunião ordinária, realizada 
no dia 27 de setembro de 2017. RESOLVE:  Art. 1° - Aprovar a Apresentação do 
Demonstrativo Físico Financeiro dos serv iços IGD PBF, IGD SUAS, referente as 
execuções de 2016. Art. 2° - Esta Resolução entrará em v igor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de reuniões da Casa 
dos Conselhos, aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2017. Margarida 
Lima dos Reis, Presidente do CMAS – Castanhal/Pará 

RESOLUÇÃO N°018/17, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. 
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CASTANHAL, PARA A GESTÃO 
2017-2019. O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em v igor, em reunião 
ordinária, realizada no dia 27 de setembro de 2017. -Considerando o decreto de 
nº 107/2107, de 12 de setembro de 2017 referente a posse dos membros do 
Conselho Municipal de Assistência Social, biênio 2017-2019, realizado no dia 21 
de setembro de 2017, no Auditório da SEMAS, localizado na Av. Barão do Rio 
Branco s/n, Bairro Nova Olinda. -Considerando a eleição dos novos membros da 
diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social, do biênio 2017-2019. 
RESOLVE: Art. 1° - Aprovar a eleição da nova composição paritária da Diretoria 
do Conselho Municipal de Assistência Social de Castanhal/Pa, biênio 2017-2019, 
a saber: a)Presidente:  Margarida Lima dos Reis (Secretaria Municipal de 
Assistência Social) b)Vice-Presidente: Luís de Sousa Teixeira (Associação 
Comunitária Unidos do Rouxinol) c)Primeira Secretária: Cleide do Socorro da 
Costa Silva (Secretaria Municipal de Saúde) d)Segunda Secretária: Fátima 
Nazaré Resende (Associação dos Pais e Amigos Excepcionais). Art. 2° - Esta 
Diretoria tem v igência a partir da data da Eleição dos membros que foi realizada 
no dia 27 de setembro de 2017, em Reunião Ordinária desta Instância de 
Controle Social. Art. 3°- Esta Resolução entrará em v igor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de reuniões da Casa 
dos Conselhos, aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2017. Margarida 
Lima dos Reis. Presidente do CMAS – Castanhal/Pará 

RESOLUÇÃO N° 019/2017, DE 27 DE SETEMBRO. 
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE FUNDO DO CMAS E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, BIÊNIO 2017-2019. O Plenário do Conselho 
Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere 
a legislação em v igor, em reunião ordinária, realizada no dia 27 de Setembro de 
2017. RESOLVE:  Art. 1°-Aprovar a indicação dos membros do Conselho que 
irão compor as comissões descritas abaixo: - Comissão de Fundo: a) Cleide do 
Socorro Costa Silva (Secretaria Municipal de Saúde). b) Maria Elisete Oliveira 
Barreiros (Secretaria Municipal de Educação). c) Normancélio Vidal de Santana 
(ATRCC). d) Fátima Nazaré Resende (APAE). - Comissão de Fiscalização. a) 
Maria de Nazaré Ferreira de Abreu (Associação Desenvolv imento e Progresso do 
bairro do Jaderlândia). b) Jair Lima de Araújo (SINFRA). c) Luís de Sousa 
Teixeira (ACDUR). d) Margarida Lima dos Reis (Secretaria Municipal de 
Assistência Social). Art. 2° - Esta Resolução entrará em v igor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de reuniões da Casa 
dos Conselhos, aos 27 dias do mês de Setembro do ano de 2017. Margarida 
Lima dos Reis, Presidente do CMAS – Castanhal/Pará 

 



Castanhal-PA,  29 de setembro de 2017.             Diário Oficial                     Ano XXIII                  Edição nº 559  

3 
 

 
PORTARIA Nº2.707/17, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, Considerando, o ofício nº427/2017, de 20 de setembro de 2017, e 
Mem. nº0223/17, de 29 de setembro de 2017, da Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer;  Resolve: Art. 1º - Designar a servidora ANA PAULA SIQUEIRA DA PONTE,  
função Professor Educação Física-Zona, para responder pelo cargo comissionado 
de Assessor Técnico, lotação Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.  Art. 2º - 

Esta Portaria entrará em vigor, com efeito retroativo a 01 de setembro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-
se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 22 de setembro de 2017. Pedro Coelho da 
Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.746/17, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando, o recebimento do Ofício nº468/2017-
SEMED/GP/PMC, de 26 de setembro de 2017, constante do Processo 
nº2017/9/11616. RESOLVE : Art.1º - Incluir na Comissão Intersetorial, nomeada 

através da Portaria nº2.636/17, de 14 de setembro de 2017, para compor a 
Representação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a integrarem 
como titular e suplente, as servidoras abaixo relacionadas. GYSA KHAYAT 

HARTERY – Titular; MORGANA AZEVEDO BENEVINUTO - Suplente. Art. 2º - Os 

demais segmentos e seus respectivos representantes permanecem sem alteração , 
mantendo-se a ordem contida na Portaria nº2.636/17, de 14 de setembro de 2017. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 14 de setembro de 
2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - Publique-se, registre-se e 

cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 28 de setembro de 2017. Pedro 
Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.745/17, DE 28 DE SETEMBRO 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 ODAIR JOSÉ DO CARMO 

SILVA, função Motorista, lotação Gabinete do Prefeito, referente viagem  a cidade 
de Belém-Pa, no(s) já realizadas dia(s)  21 de setembro do corrente ano, para 
conduzir o Prefeito Pedro Coelho da Mota Filho, para participar da solenidade de 

abertura da Feira de T urismo do Pará no Hangar Centro de Convenções. Ofício 
nº125/2017-GAB. Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o valor unitário de 
cada diária  de  R$46,85 (Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos), na 

rubrica orçamentária 0101 – Gabinete do Prefeito 04.122.0002.2.001 – 
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 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, 28 de setembro de 2017. Pedro 
Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.750/17, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 312 § 4º DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 
04 DE FEVEREIRO DE 1999; RESOLVE: Art. 1º - Conceder Abono de 
Permanência, solicitado através do Processo nº10430/8/2017 de 30/08/17, a 

servidora MARLENE FERREIRA DE SANTANA, matrícula nº.963-6, função 
Professora de Educação Básico I, de acordo com o artigo 2º § 5º da Emenda 
Constitucional Nº41, de 19 de dezembro de 2003, Análise da Coordenadoria de 
Recursos Humanos e, Parecer Jurídico Normativo n°008, datado 06/03/2017, 

lotação Secretaria Municipal de Educação (Escola Manoel Pastana). Art. 2º - Esta 
Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 26 de setembro de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, 28 de setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, 

Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL MDE 
ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.752/17, DE 29 DE SETEMBRO 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 03(três) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidor DENIS 
O LIVEIRA DE SO UZA, Técnico Nível Superior, lotação Secretaria Municipal de 
Assistência Social, referente viagem com destino a Cidade de Tucuruí/PA e 
Jacundá, já realizada no(s) dia(s)  27,28 e, 29 de setembro do corrente ano, com o 

objetivo de realizar uma busca ativa da família natural e/ou extensa de uma criança 

acolhida neste Órgão, por determinação judicial, conforme ofício n°303/2017, 
constante do processo n°11664/9/2017. Art.2º - Conceder ao referido servidor o 
valor unitário da diária com pernoite de R$112,44(Cento e Doze Reais e Quarenta 
e Quatro Centavos), totalizando o valor de R$ 337,32(Trezentos e Trinta e Sete 

Reais e Trinta e Dois Centavos), na rubrica orçamentária de 0808 -Secretaria 
Municipal de Assistência Social 08.122.0050.2.065-Manutenção das Ações da 
Secretaria 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 inviabilizar pedidos e recebimento de novas diárias, bem 
como devolução do valor integral. Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 29 de setembro de 2017. Pedro Coelho da 
Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL 
MDE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo Espinheiro do Nascimento 
Sá, Secretário de Administração 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

ANÁLISE E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 
001/2017/PMC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ. IMPUGNANTE: SINAPRO – PARÁ – SINDICATO DAS 
AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARÁ. EMENTA: Impugnação 
de Edital de Licitação pelo SINAPRO/PARÁ. Tempestiv idade. Deferimento 
Parcial. Trata-se de impugnação ao Edital da Concorrência  Pública n.° 
001/2017/PMC, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serv iços de publicidade neste Município de Castanhal- Pa, 
formulada pelo SINAPRO/PA – Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará.  As razões da impugnação integram esta análise e julgamento 
para todos os fins e feitos de direito. A SINAPRO – PARÁ, protocolou pedido de 
impugnação antes do prazo de 5(cinco dias) úteis da data inicialmente prev ista 
para a abertura do certame, portanto, tempestiva, nos termos prev istos no art. 
41, § 1º, da Lei 8.666/93. Sendo assim, segue-se com a análise das razões da 
impugnação formulada pelo SINAPRO-PA: Diferentemente do alegado o Edital 
do certame não possui irregularidades que possam comprometer o 
desenvolv imento válido e legal do processo licitatório. Acolhimento parcial das 
razões da impugnação. Atendendo as solicitações do SINAPRO – PARÁ, 
avaliamos os termos do pedido de impugnação ao edital de Concorrência nº 
001/2017/PMC.  Sobre as ponderações levantadas pelo SINAPRO – PARÁ, 
avaliamos que alguns ajustes se fazem necessários. Com relação item 9.2, o 
mesmo descreve qual a forma que a v ia não identificada deverá ser apresentada. 
As considerações do edital são as seguintes: *Em caderno único e com espiral 
preto colocado à esquerda; *Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 
g/m2, ambas em branco; *Conteúdo impresso em papel A4, branco, com 75 g/m2, 
orientação; *Espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da 
borda; *Títulos, entre títulos, parágrafos e linhas subseqüentes sem recuos, com 
uso opcional de páginas separadoras; *Espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, 
opcionalmente, duplo após títulos e entre títulos e entre parágrafos; 
Recomendação: espaçamento simples entre linhas, inclusive após entre títulos e 
parágrafos. *Alinhamento justificado do texto; *Texto e numeração de páginas em 
fonte ‘Arial’, cor ‘automático’, tamanho ‘12 pontos’, observado o disposto nos 
subitens 9.2.1, 9.2.3; *Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a 
partir da primeira página interna, em algarismos arábicos; Sem identificação da 
licitante. Recomendação: Numeração em todas as páginas, no canto inferior 
direito, pelo editor de textos, a partir da primeira página interna, em algarismos 
arábicos, na fonte ‘Arial’ corpo 12;  Sem identificação da licitante. Quanto ao item 
10.8 e o anexo III argumenta o SINAPRO – PARÁ, não ex istir a obrigatoriedade 
de reverter à parcela de desconto- padrão a agência, pois tal reversão é uma 
“faculdade” prev ista nas normas padrão e como tal não podem ser impostas as 
agências licitantes.  Em decorrência desses argumentos pede a modificação do 
edital.  De acordo com as normas padrão de ativ idade publicitária, em seu item 6, 
subitem 6.4, é facultado à agencia negociar a parcela do “ desconto padrão de 
agência” a que fizer jus com o respectivo anunciante, observados os parâmetros 
contidos no anexo “B” . Conforme parâmetros estabelecidos pelo anexo B, o limite 
estabelecido para o desconto padrão quando o investimento bruto anual em 
mídia no valor de R$ 2.500.000,01 (Dois milhões, quinhentos mil reais e um 
centavo). Desse modo, em razão do valor estimado para a contratação ser R$ 
1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais), não alcança o limite 
estabelecido pelas normas padrão de ativ idade publicitária. EXCLUSÃO DO 
ITEM DO EDITAL. Quanto aos itens 14.10.6 e 14.10.7, argumenta o sindicato 
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que os itens repetem a redação constante nos itens 14.10.1 e 14.10.2, e portanto 
devem ser retirados do edital. Vejamos o que diz o edital: 14.10.1 Da sessão 
supramencionada será lavrada ata circunstanciada, a qual mencionará todos os 
licitantes, observações relevantes, eventuais impugnações apresentadas e 
demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, devendo ser 
assinada pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes. 
14.10.2 O resultado do julgamento das propostas técnicas será publicado, com a 
indicação das classificadas em ordem decrescente, bem como as licitantes 
desclassificadas. 14.10.6 Da sessão acima citada será lavrada ata 
circunstanciada, a qual mencionará todas as concorrentes, observações 
relevantes, eventuais impugnações apresentadas e demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento da licitação, devendo ser assinada pelos membros 
da Comissão e por todos os licitantes presentes. 14.10.7 O resultado do 
julgamento das propostas técnicas será publicado, com a indicação das 
classificadas em ordem decrescente, bem como as licitantes desclassificadas. 
Conforme verifica-se, há a repetição da redação dos referidos itens em destaque. 
EXCLUSÃO DOS ITENS REPETIDOS DO EDITAL. Quanto ao item 14.13.2 do 
edital, este indica que caso todos os licitantes estejam presentes na sessão que 
julgar as propostas de preços e abdiquem do direito de interpor recursos, que a 
sessão prosseguirá com o recebimento e abertura dos documentos de 
habilitação, e que não possui no instrumento convocatório a ex igência de 
apresentação dos documentos de habilitação na sessão de julgamento das 
propostas. DECISÃO: Altera-se a redação do edital com a seguinte “se todos os 
representantes das concorrentes participantes, dev idamente credenciados e 
identificados, estiverem presentes à sessão pública referida no subitem 14.13 e 
abdicarem do prazo para interposição de recurso, dar-se-á prosseguimento ao 
certame na própria sessão, com o recebimento e abertura dos documentos de 
habilitação de acordo com o determinado item 11 e subitens deste edital – das 
concorrentes classificadas à etapa final do certame, em observância ao 
estabelecido no subitem 14.14”. Quanto ao item 14.15.1 estabelece que, em 
caso de empate entre a pontuação dos licitantes, que o critério de desempate 
será o sorteio, contudo não há que se falar em critérios de desempate de 
propostas técnicas, v isto que a avaliação somente poderá ser aferida após a 
análise da proposta de preços, enquanto que o Anexo I – item 4.5, registra-se 
que Em caso de empate será considerada como classificada em primeiro lugar a 
licitante que tiver obtido a maior pontuação, sucessiv amente, nos quesitos 
correspondentes aos subitens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4. DECISÃO: Altera-se a 
redação do texto do Anexo I – item 4.5 – “Será considerada como classificada 
em primeiro lugar a licitante que tiver obtido a maior pontuação, sucessivamente, 
nos quesitos correspondentes aos subitens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4. Ocorrendo 
empate entre as propostas, a classificação será decidida mediante sorteio”. 
Quantos aos itens 20.5.1 do edital, e 14.5.1 da minuta do contrato, item 20.5.2 do 
edital, 20.6, I, e 14,6, I da Minuta de contrato, ex istem multas distintas para o 
caso de inexecução contratual. Vejamos o que diz o edital: 20.5.1 O atraso 
sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,33 %  (trinta e três centésimos por cento) 
por dia de atraso na entrega de material ou execução de serv iço, a contar do 
primeiro dia útil da respectiva data fixada, até o limite de 30 (trinta) dias úteis, 
calculada sobre o valor correspondente à obrigação não cumprida, o que totaliza 
10% . 20.5.2 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega de 
material ou execução de serv iço caracterizará inexecução total deste contrato. 
20.6 A inexecução contratual sujeitará a CONTRATADA à multa compensatória 
de: I - de 15 %  (quinze por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal 
correspondente ao material ou ao serv iço em que tenha ocorrida a falta, quando 
caracterizada a inexecução parcial ou a execução insatisfatória deste contrato;  
ALTERA-SE o texto dos itens 20.6.I, e 14.6.I, que passará a ter a seguinte 
redação:  “20.6 A inexecução contratual sujeitará a CONTRATADA à multa 
compensatória de: I - de 15 %  (quinze por cento), calculada sobre o valor da nota 
fiscal correspondente ao material ou ao serv iço em que tenha ocorrida a falta, 
quando caracterizada a inexecução total ou a execução insatisfatória deste 
contrato”. Com relação aos itens 20.8.1 do edital e 14.8.1 do anexo IV, prevêem 
para a aplicação da penalidade de idoneidade, as mesmas hipóteses constantes 
para a suspensão por 2 anos estipulados nos itens 20.8.1 do edital e 14.7, II do 
anexo IV, devendo para tanto se definir qual a penalidade que efetivamente será 
aplicada às licitantes. Sobre os questionamentos apontados, não há o prosperar. 
As penalidades impostas são institutos diferentes que são impostos pela Lei de 
Licitações nº 8.666/93 em seu art. 87. Vejamos o que descreve o edital e minuta 
contratual: Edital: 20.8.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública será aplicada à CONTRATADA se, entre outros 
casos: - sofrer condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, praticada por meios dolosos;  - demonstrar, a qualquer tempo, 
não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, em 
v irtude de atos ilícitos praticados; - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício 
próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham 

tido conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento 
prév io do CONTRATANTE. Minuta do contrato: 14.7- II A suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada à 
CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução 
deste ajuste, nos seguintes prazos e situações:  I- por até 6 (seis) meses: a) 
atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha 
acarretado prejuízos financeiros para o CONTRATANTE; b) execução 
insatisfatória do objeto deste contrato, se antes tiver hav ido aplicação da sanção 
de advertência ou multa, na forma dos subitens 14.3, 14.4 e 14.5 deste contrato; 
II - por até 2 (dois) anos: a) não conclusão dos serv iços contratados; b) 
Prestação do serv iço em desacordo com as especificações constantes da 
[Ordem de Serv iço ou documento equivalente], depois da solicitação de correção 
efetuada pelo CONTRATANTE;  c) cometimento de quaisquer outras 
irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando a 
rescisão deste contrato por sua culpa;  d) condenação definitiva por fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos e contribuições, praticada por meios 
dolosos; e) apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou 
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação que deu 
origem a este contrato, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a 
assinatura deste contrato, ou para comprovar, durante sua execução, a 
manutenção das condições apresentadas na habilitação;  f) demonstração, a 
qualquer tempo, de não possuir idoneidade para contratar com o 
CONTRATANTE, em v irtude de atos ilícitos praticados;  g) ocorrência de ato 
capitulado como crime pela Lei nº 8.666/1993, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura do 
contrato;  h) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de 
terceiros, de quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 
conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prév io e 
expresso do CONTRATANTE. Por estes motivos recomenda-se a manutenção 
dos itens do edital. Quanto ao item 4.1, o SINAPRO-PA argumenta deve ser 
definido o valor estimado para a contratação, e no item 4.2, informa que devem 
ser incluídas as dotações orçamentárias que já estão prev istas e corrigir o ano 
das dotações orçamentárias prev istas na minuta do contrato. DECISÃO: quanto 
ao item 4.1 da minuta do contrato, recomenda-se a correção e inclusão do valor 
estimado para a contratação que passará a ter a seguinte redação: “4.1 As 
despesas com o contrato resultante desta concorrência, pelos primeiros 12 
(doze) meses, estão estimadas em R$ R$1.870.000,00 (Um milhão, oitocentos e 
setenta mil reais). Quanto ao item 4.2, recomenda-se a inclusão da dotação 
orçamentária na minuta contratual para informar qual será a fonte de recursos, e 
passará ter a seguinte redação: “4.2 As despesas decorrentes da contratação, 
objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos consignados na Lei 
Orçamentária Anual do Município de Castanhal para o exercício de 2018. Sobre 
as retificações que serão realizadas, estas não criam novas condições ao 
certame, limitações ou ex igências para elaboração das propostas pelos 
eventuais participantes. Assim recomenda-se pela manutenção do prazo, com 
fundamento no art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, vejamos: Lei 8.666/93 - art. 21 - § 4º 
- Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu 
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
CONCLUSÃO: diante dos fundamentos expostos, a CPL responsável pelo feito 
conhece a impugnação e julga parcialmente procedente os termos apresentados, 
recomendando pelas retificações acima apontas e divulgação na imprensa oficial.  
Ressaltando conforme explicações acima, que tais retificações não afetam a 
elaboração das propostas das agências licitantes, razão pela qual não assiste 
motivo para a alteração da data designada para a abertura do certame 
06.10.2017. Castanhal, 29 de setembro de 2017. Danielle Fonseca Silva, 
Presidente da CPL 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 
2° TERMO ADITIVO 

Locatário: Prefeitura Municipal de Castanhal/Fundo Municipal de Saúde. 
Locador: Moriah Corretagem e Administração de imóveis Ltda EPP, representada 
pelo Sr. Samuel Tavares Ribeiro, no CNPJ n° 15.732.514/0001-09,. Objeto: 
locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, localizado  na Rua Coronel 
Leal, 824, bairro Centro, CEP 68.740-000, nesta cidade, para ser realizado como 
Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, conforme especificações contidas no 
Processo de Dispensa n° 002/2015.  Prazo Aditado: de 02/07/2017 a 31/08/2017. 
Valor Total: R$ 7.000,00. Silvan Francisco da Silva. Secretário Municipal de 
Saúde. 


