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DECRETO No 124/17 DE  28 DE NOVEMBRO DE  2017. 
ALTERA, REVOGA E ACRESCENTA DO DECRETO Nº 117/17 DE 05 DE 
OUTUBRO DE 2017, QUE INSTITUI AS COMPETÊNCIAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, O Prefeito Municipal de Castanhal, no uso das atribuições legais. 
Considerando a necessidade de alterar, revogar e acrescentar algumas 
competências instituídas no DECRETO 117/2017 de 05 de Outubro de 2017 para 
fins de adequação das respectivas Secretarias. DECRETA: Art. 1o Fica alterado o 
Art. 8° do § 1º ao § 5º, Art. 23º do § 1º ao § 9º, do DECRETO 117/2017 de 05 de 
Outubro de 2017, passando a ter a seguinte redação: Art. 8º Fica Instituída as 
competências da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN -  e suas 
Coordenadorias: § 1º A Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), é responsável 
pela gestão financeira e tributária do município. Entre suas atribuições estão: 
dirigir e executar as políticas e a administração tributária, fiscal, econômica e 
financeira do município; exercer a administração e cobrança da dívida ativa; 
promover o equilíbrio entre receita e a despesa, para garantir a qualidade na 
prestação de serviços municipais; controlar os investimentos públicos e a dívida 
pública e oferecer consultoria e assessoria financeira, orçamentária e contábil 
aos órgãos e entidades da administração direta e indireta.  Compete a SEFIN, a 
responsabilidade pelo Sistema Tributário Municipal, a fiscalização e a 
arrecadação dos tributos municipais, como o IPTU, o ISS, a Taxa de Localização 
e Funcionamento (Alvará), entre outros. Também é função da SEFIN, a 
contabilização das contas do Município, recebimentos, pagamentos, empenhos, 
transferências e a guarda de valores, e a aplicação de recursos financeiros.  Tem 
a responsabilidade de fiscalizar livros contábeis e de arrecadação, os contratos, 
e as notas fiscais de prestação de serviços; o controle da Administração Direta e 
Indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas; e tudo o mais que possa envolver valores no 
âmbito financeiro e econômico do Município de Castanhal.  Entre suas 
atribuições, ainda está: realizar estudos e pesquisas para acompanhamento da 

conjuntura econômica e fixação de preços públicos; e celebrar convênios com 
órgãos federais, estaduais e de outros municípios que objetivem o 
aprimoramento da fiscalização tributária e a melhoria da arrecadação. É de 
competência da SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças: a)Desenvolver a 
execução da política financeira, tributária e econômica do Município;  
b)Assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros; c)Definir e 
executar as diretrizes das políticas financeiras, econômicas, tributárias e 
orçamentárias do município, atendendo a legislação em vigor e otimizando os 
recursos públicos; d)Acompanhar os sistemas financeiro, orçamentário, 
patrimonial e a dívida pública, proporcionando a contabilização e a liquidação da 
despesa pública; e)Realizar as prestações de contas do Município; f)Elaborar 
demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas orçamentárias; 
g)Programar o desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento 
das despesas; h)Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como, 
disponibilizar as informações estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 
101/2000 e demais legislações vigentes; i)Supervisionar os investimentos 
públicos e controlar a capacidade de endividamento do Município; j)Inscrever e 
cadastrar os contribuintes, bem como prestar orientação aos mesmos; k)Realizar 
o lançamento, a arrecadação e fiscalização dos tributos devidos ao Município; 
l)Realizar a inserção e baixa em dívida ativa dos contribuintes; m)Implementar 
campanhas visando à arrecadação; n)Executar o registro e controles contábeis 
da administração financeira e patrimonial e o registro da execução orçamentária; 
o)Fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a legislação vigente 
relacionada à sua área de competência; p)Orientar as unidades administrativas 
sobre os possíveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao 
orçamento, bem como, sobre as necessidades de correção de eventuais desvios 
na execução do orçamento e nas diretrizes propostas; q)Efetuar o 
remanejamento orçamentário e abertura de crédito adicional ao orçamento 
quando solicitado pelas unidades administrativas, de acordo com as disposições 
legais; r)Gerir a legislação tributária e financeira do Município; s)Manter, revisar e 
atualizar o cadastro econômico do Município; t)Controlar e acompanhar a 
execução de convênios; u)Desenvolver ações integradas com outras Secretarias 
Municipais; v)Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria; 
w)Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; x)Efetuar o 
planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria; y)Zelar 
pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre 
eventuais alterações. § 2º A Coordenadoria Administrativa compete: a)Controlar 
todo material burocrático endereçado a Secretaria, encaminhando-os a quem de 
direito e despachando com o Secretário os papeis que requeiram solução. 
b)Controlar folha de Ponto e encaminhar frequência de seus servidores ao setor 
de recursos humanos. c)Manter sob guarda, arquivos de correspondência 
endereçados ao secretário, controlando também, todos os documentos 
expedidos, cópias de pareceres e outros documentos importantes da Secretaria.  
§ 3º A Coordenadoria de Receita Compete: a)Ter sob sua responsabilidade a 
expedição de notificação aos contribuintes para pagamento do ISS do ISS, IPTU, 
ITBI e taxas diversas, inclusive alvará de Funcionamento; b)Manter um perfeito 
controle sobre os contribuintes do ISSQN, inclusive cadastro com todos os dados 
do contribuinte; c)Manter um perfeito Controle perfeito sobre o contribuinte do 
IPTU; d)Manter estreito relacionamento com a Coordenadoria de Terras, 
estimulando a arrecadação do ITBI, laudêmios e outras taxas legais; e)Manter 
um perfeito controle sobre contribuintes das Taxas de localização (Alvará), 
encaminhando, se for o caso, relação de; f)Inadimplentes ao Secretário de 
Finanças para as penalizações; g)Manter cadastro dos contribuintes com 
atividades autônomas e/ou profissionais liberais, inclusive do transporte urbano; 
h)Ter controle sobre as atividades circenses, parques de diversões, ambulantes 
e vendedores em geral para que se legalizem perante o Fisco Municipal; i)Manter 
cadastro técnico sempre organizado, com plantas de valores atualizados e com 
controle dos imóveis; j)Fornecer certidões, declarações ou outros papeis que 
estejam sob seu controle; § 4º A Coordenadoria Financeira compete: a)Analise 
de Documentos para remessas ao Setor Contábil; b)Controle das contas do 
município, talões de cheque e valores pecuniários; c)Ter sob sua 
responsabilidade a guarda de valores pecuniários, talões de cheque, controle das 
contas do município com os mais diversos bancos; d)Ter sob sua guarda o 
controle dos documentos devidamente empenhados e com o devido visto do 
Secretário e Prefeito para pagamento final, no prazo; estipulado ou no dia 
determinado pelo Secretário para ocorrência de fato; e)Manter escriturado o livro 
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próprio de registro de pagamentos e os livros de entrada de valores transferidos 
ou arrecadados, tendo cuidado de anotar o nome do beneficiado, número de 
cheques, banco e demais dados necessários para que haja transparência na 
lisura do ato; f)Receber valores arrecadados pelas demais secretarias que 
venham de taxas de sepultamento, aluguéis, taxas de permanência, taxas de 
licença e outras taxas que gerem receita; g)Ter sob sua responsabilidade e 
guarda, os livros o cofre e os documentos de arrecadação e pagamentos de tudo 
aquilo que venha a ser fiscalizado pelos tribunais; h)Pagar o pessoal quando 
determinado para tal, dentro do cronograma traçado pelo Secretário de Finanças; 
§ 5º Coordenadoria de Fiscalização Tributária de acordo a Lei 006/2015 compete 
as seguintes atribuições. Executar política e exercer as atividades da 
Administração tributária incluídas em suas competências por legislação 
específica; a)Prestar assessoramento e participar da formulação da política 
econômica tributária, inclusive em relação a benefícios fiscais, com base em 
estudos e análises de natureza econômica fiscal; b)Gerir, Administrar, planejar e 
supervisionar os sistemas e a tecnologia de informação, na área de sua 
competência; c)Gerenciar os cadastros fiscais, as informações econômicas-
fiscais e os demais bancos de dados de contribuintes, autorizando e 
homologando sua implantação e atualização; d)Prestar informação e emitir 
pareceres técnicos tributários ou fiscais em processos administrativos tributários 
sobre a situação perante ao fisco Municipal de pessoas naturais ou jurídicas 
sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias observada à competências da 
Procuradoria Fiscal do Município; e)Assessorar e prestar consultoria técnica em 
matéria tributária aos órgãos e entidades da Administração Pública, bem como 
fornece orientação ao contribuinte, observada a competência da Procuradoria 
Fiscal do Município de Castanhal; f)Acompanhar o volume de créditos tributários 
e não tributários incluídos em sua competência por legislação específica escritos 
em dívida ativa e ajuizados para efeito de cobranças executiva, bem como, o 
montante arrecadados dos créditos que ingressam nos cofres públicos 
municipais; g)Assessorar na elaboração e aperfeiçoamento da legislação 
pertinente a assuntos relacionado às competências da Administração Tributária 
prevista nesse artigo; h)Planejar, controlar e efetivar registros financeiros 
relacionados às competências da Administração Tributária Municipal; i)Controlar 
o processo de repasse e a prestação de contas dos tributos e demais receitas 
municipais pela rede arrecadadora a aplicar as penalidades decorrentes de 
descumprimento da legislação a ela aplicável; j)Supervisionar, planejar e 
coordenar o Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF, no Âmbito 
municipal, podendo, inclusive, propor parcerias com outros órgãos e entidades 
da administração Pública e da sociedade civil; k)Participar por meio de seus 
representantes, de órgãos comissões ou conselhos colegiados de abrangência 
regional, nacional ou internacional, ressalvados aqueles que forem de 
competências exclusivas do Secretário Municipal de Finanças; l)Prestar 
assessoramentos nas proposições de convênios a serem firmados com pessoas 
jurídicas de direito público ou de direito privado, de acordo com as competências 
defendidas em normas vigentes; m)Gerenciar a produção disseminação de 
informações estratégicas, na área de sua competência, destinadas ao controle 
de riscos ou a utilização por órgãos e. Ao Art. 23º.: A Fundação Cultural de 
Castanhal - FUNCAST/superintendente compete: a)Formular e implementar, com 
a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Cultura, Fundo Municipal 
de Cultura e Conselho Municipal de Cultura, executando as políticas e as ações 
culturais definidas;  b)Implementar o Sistema Municipal de Cultura -SMC, 
integrado aos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores 
públicos e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de 
equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura e 
atuação; c)Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma 
visão ampla e integrada no território do Município, considerando a cultura como 
uma área estratégica para o desenvolvimento local; d)Valorizar todas as 
manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social 
do Município; e)Preservar e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial do 
Município; f)Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a 
documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do 
Município; g)Manter articulação com entes públicos e privados visando à 
cooperação em ações na área da cultura; h)Estimular e promover as atividades 
relacionadas com as artes plásticas, cinema, vídeo, música, dança, teatro e 
outras manifestações afins; i)Estimular e promover as atividades relacionadas a 
bibliotecas, organizando, atualizando, difundindo seus acervos e incentivando a 
leitura; j)Compete a Fundação Cultural de Castanhal a administração e 
manutenção das atividades da Casa de Cultura, Biblioteca Jarbas Passarinho, 
biblioteca Industria do Conhecimento, Escola de Música Mestre Odilon, Banda 
Municipal 28 de Janeiro, Projeto Natal, Polo Geraldo Barroso e Biblioteca Clovis 
Lameira; § 1º Ao Coordenador de Apoio Administrativo compete: a)Controlar todo 
o material burocrática endereçada a Fundação Cultural de Castanhal, 
encaminhando-os a quem de direito e despachando com o Superintendente os 

papeis que requeiram solução; b)Manter sob sua guarda o arquivo de 
correspondências endereçadas ao Superintendente, controlando também todos 
os ofícios expedidos, cópias de pareceres e outros documentos importantes que 
requeiram essa solução; c)Providenciar e distribuir os recursos e materiais 
necessários à execução das atividades, bem como controlar a utilização dos 
polos vinculados a Fundação Cultura de Castanhal; d)Receber, conferir, guardar, 
controlar e dimensionar o estoque e distribuição de matérias para a Fundação 
Cultura de Castanhal e suas unidades; e)Receber, conferir e encaminhas as 
notas fiscais de serviços prestados a Fundação; f)Exercer outras atribuições que 
lhe forem conferidas pelos órgãos superiores. § 2º A Coordenadoria de Recursos 
Humanos compete: a)Compete a programação, a organização, a coordenação, a 
execução e o controle das atividades relacionadas com a administração de 
recursos humanos no âmbito da Fundação Cultura de Castanhal; b)Articular-se 
com o órgão normativo da secretaria de Administração de Recursos Humanos, 
com vistas ao cumprimento dos Manuais de Procedimentos e Instruções 
Normativas; c)Manter atualizados os dados cadastrais e funcionais dos 
servidores da Fundação, de acordo com sua competência; d)Controlar as férias 
dos servidores de acordo com a escala elaborada; e)Organizar e manter 
atualizado o quadro de pessoal e de lotação dos servidores da Fundação; 
f)Controlar e manter registros sobre afastamento e movimentação interna de 
servidores lotados e em exercício na Fundação; g)Conferir a folha de pagamento 
de seus servidores, de acordo com sua competência; h)Realizar levantamento 
das necessidades de recursos humanos; i)Coordenar a avaliação do 
desempenho funcional dos servidores; j)Prestar atendimento e instruções aos 
servidores ativos e inativos; k)Formalizar, acompanhar e controlar processos 
administrativos disciplinares e de sindicância, bem como os relativos a outras 
penalidades previstas em lei; l)Desenvolver outras atribuições relativas no âmbito 
de sua competência, determinadas pelos órgãos superiores. § 3º A 
Coordenadoria de Projetos Culturais compete: a)Elaborar projetos culturais e 
providenciar o encaminhamento para leis de incentivo do município; 
b)Acompanhar editais de financiamento de projetos culturais por empresas 
privadas e estatais, desenvolvendo projetos e realizando as inscrições e 
acompanhamento dos mesmos; c)Propor a realização de cursos, oficinas, 
concursos, editais, exposições, dentre outras atividades culturais 
nas comunidades do município de Castanhal; d)Articular com entidades ligadas 
às artes e cultura para conhecer sua realidade e possibilitar promoções 
conjuntas ou parcerias; e)Planejar, coordenar, executar e supervisionar eventos 
culturais e outras atividades organizados ou apoiados pela Fundação Cultural de 
Castanhal; f)Prestar assessoria técnica de promoção de eventos às entidades e 
produtores culturais em projetos com parcerias com a Fundação Cultural de 
Castanhal; g)Promover a valorização e divulgação da cultura popular; 
h)Desenvolver outras atribuições relativas no âmbito de sua competência, 
determinadas pelos órgãos superiores. § 5º A Coordenadoria de Projetos e 
Turismo compete: a)Formular, coordenar e executar as políticas e planos 
voltados para atividades turísticas do Município; b)Elaborar e políticas, planos e 
programas turísticos, em articulação com as demais secretarias competentes e 
em consonância com os princípios de integração social e promoção da 
cidadania; c)Elaborar políticas públicas para o desenvolvimento do turismo como 
atividade sustentável e econômica; d)Fomentar a Captação de recursos através 
de editais junto ao Ministério do Turismo; e)Divulgar as potencialidades turísticas 
do Município, incentivando os investimentos nesta área; f)Incentivar o turismo, 
cultural, rural, ecológico, religioso, gastronômico, de aventura e de eventos; 
g)Promover turisticamente as empresas do Município, mediante apoio logístico; 
h)Elaborar o calendário turístico anual do Município e supervisionar a sua 
operacionalização; i)Promover capacitação específicas para o desenvolvimento 
de recursos humanos para o setor; j)Promover e incentivar exposições, cursos, 
seminários, palestras e eventos visando a elevar e enriquecer o padrão turístico 
da comunidade; k)Realizar ações educativas e campanhas de esclarecimento 
visando à conscientização da população para a importância e os benefícios do 
turismo no Município; l)Promover campanhas e ações para o desenvolvimento da 
mentalidade turística no Município e a participação da comunidade local no 
fomento ao turismo; m)Desenvolver outras atribuições relativas no âmbito de sua 
competência, determinadas pelos órgãos superiores. Art. 2º Fica revogado o § 7º 
do Art. 11º o, permanecendo os demais incisos inalterados. Art. 3º Inserir o § 6º 
no Art. 14º, Secretaria de Planejamento - SEPLAGE, que cita as atribuições da 
Coordenadoria de Informática. § 6º A Coordenadoria de Informática compete:  
Pesquisar, buscar ou desenvolver plataformas de sistemas de informação que se 
adequem as necessidades das secretarias e usuários da administração pública; 
a)Dar manutenção preventiva e corretiva aos sistemas que for de autoria ou 
responsabilidade a coordenadoria de informática; b)Supervisionar e fiscalizar 
sistemas de informação e equipamentos que não são desenvolvidos pela 
coordenadoria de informática; c)Dar suporte técnico às secretarias e seus 
usuários; d)Dar suporte técnico em T.I a eventos e treinamentos promovidos pela 
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prefeitura e suas secretarias; e)Dar manutenção preventiva e corretiva aos 
equipamentos de informática e redes de computadores da administração pública; 
f)Fornecer informações e especificações técnicas para formalização de editais de 
licitação para aquisição de equipamentos ou contratação de serviços para 
atender as necessidades da administração pública; g)Acompanhar e Fiscalizar 
pregões e contratos de sistema de informação, tecnologia da informação e 
equipamentos de informática; h)Acompanhar e supervisionar sítio da prefeitura e 
o portal da transparência. i)Acompanhar e supervisionar prestação de serviços 
de provedores de internet e softwares; j)Pesquisar, buscar ou desenvolver 
ferramentas e processos que assegurem a segurança das informações da 
administração pública. Art. 4º Este DECRETO entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município. Art.5º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, aos dias 28 do mês de Novembro 
de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal de Castanhal. 
REGISTRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA 
MESMA DATA.  Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretario de 
Administração 

 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 019/2015 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015 
CREDENCIAMENTO N° 002/2015 

Na publicação, ocorrida, 29/08/2017, no DOM – Diário Oficial do Município – 
Edição n° 537, Página 3, Onde se lê: Prazo Aditado: 04 (quatro) meses, de 
08/06/2016 a 08/06/2017 para 09/06//2017 a 09/10/2017. Leia-se:  Prazo 
Aditado: 07 (sete) meses, de 08/06/2016 a 08/06/2017 para 09/06/2017 a 
09/01/2018.  Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal/Fundo Municipal de 
Saúde. Contratado: MEDICAL ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA-EPP. CNPJ 
Contratado: 34.823.419/0001-65.   

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2017, VINCULADA AO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 086/2017. 

Às doze horas, do dia vinte e três de novembro 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 086/2017, 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 tabela em anexo. 2. DO 
OBJETO: A presente Ata decorre da licitação realizada sob a modalidade Pregão 
Presencial SRP nº 086/2017, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal o 
Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO COM 
GEOREFERENCIAMENTO VIA GPS E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ, 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/serviços DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO COM GEOREFERENCIAMENTO VIA 
GPS E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ, POR UM 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 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 nº 086/2017. 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 086/2017. 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 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviço no local 
designado na ordem de serviço dentro do perímetro urbano e rural deste 
Município de Castanhal/Pará. 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 24 (vinte e quatro) 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 segue: 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 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. 7.5 
Não haverá reajustamento de preços, durante a vigência desta Ata. 7.5.1. Na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências 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 
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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 E ACOMPANHAMENTO: A 
CONTRATANTE deverá designar um fiscal de contrato para acompanhar as 
atividades e acompanhar a execução, de modo que em suas funções deverá: a)A 
qualquer tempo e a seu critério, acompanhar o fornecimento dos produtos, 
mencionando, expressamente, os vícios ou defeitos a serem corrigidos. 
b)Fiscalizar a execução objeto deste contrato através de representantes 
especialmente designados para esse fim. c)Quando necessário e conveniente, 
dar pleno acesso aos trabalhos em andamento, de modo a assegurar a fiel 
observância de seus aspectos técnico-funcionais. O acompanhamento não retira, 
nem atenua as responsabilidades técnicas e os encargos próprios da 
CONTRATADA. d)O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento. Parágrafo Único: A 
CONTRATANTE indica, pela Portaria N° 007/17, o Sr. (a) Antonio Wemerson de 
Lima Viana, matricula n° 9998851-3, como representante, responsável pela 
orientação e fiscalização do objeto desta Ata. 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. J.D.W. COM. DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA, Representante legal: WERIKE RODRIGUES DOS SANTOS, 
CNPJ: 07.800.966/0001-52 

CONTRATO Nº 247/2017-PMC 
PROCESSO N° 2017/9/11280-PMC 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 05.121.991/0001-84, com endereço à Av. Barão do Rio 
Branco, 2232, Bairro: Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, 
brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 2317611 SSP-
PARÁ e do C.P.F n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado nesta cidade, a 
seguir denominada CONTRATANTE, e de outro lado J.D.W. COM. DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA, com sede na Tv. Dois (Vale do Sol), inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 07.800.966/0001-52, portadora da Inscrição Estadual 
nº15.250.832-5, neste ato representada por WOTSON VALADÃO DE MOURA, 
inscrito no CPF sob nº 958.762.351-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 
677399, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo 
e acertado, com fundamento legal consubstanciado na Lei Federal  8.666/93, e 
demais normas regulamentares, a contratação nos termos  e cláusulas abaixo 
descritas e respectivos anexos: TÍTULO I – DO OBJETO CONTRATUAL: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 
CADASTRAMENTO COM GEOREFERENCIAMENTO VIA GPS E INSTALAÇÃO 
DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. TÍTULO II – DO LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: CLÁSULA 
SEGUNDA: O objeto desta licitação será realizado no local designado na ordem 
de serviço dentro do perímetro urbano e rural deste Município de Castanhal/PA. 
TÍTULO III – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÁUSULA 
TERCEIRA: O objeto deste instrumento será executado pela CONTRATADA de 
acordo com seus próprios métodos e padrões, baseados em práticas 
profissionais corretas e atendidos, sempre e previamente, todos os requisitos e 
especificações técnicas fornecidos pela CONTRATANTE, observando a 
CONTRATADA as melhores normas aplicáveis e, ainda, a observação, sempre 
que possível, das normas, regulamentos, diretrizes e proposições de planos de 
qualidade das atividades envolvidas da concretização do objeto contratual. 
CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA manter-se-á à disposição da 
CONTRATANTE, durante todo o tempo necessário à execução deste 
instrumento. CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA obriga-se a desenvolver a 
prestação de serviço, objeto deste contrato, com pessoal adequado e capacitado, 
em todos os níveis de trabalho, obedecendo rigorosamente o estabelecido na 
proposta que integra o presente Contrato. Parágrafo Primeiro. O objeto da 
presente licitação deverá ser executado no máximo até 05 (cinco) dias úteis da 
data da emissão da ordem de serviço.  CLÁUSULA SEXTA: Compete a 
CONTRATADA: a) Os empregados da prestadora de serviço não manterão 
nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira 
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas 
aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente 
de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer modalidade de 
responsabilidade. b) A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências 
da legislação Tributária, Fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais 
inerentes à sua atividade, respondendo integralmente à terceiros, em caso de 
acidentes, durante a prestação dos serviços. c) A contratada deverá executar os 
serviços prestados, com todos os equipamentos de seguranças (EPI), afim de 
que forneça segurança aos seus funcionários, entre outras ferramentas que se 
façam necessárias. d) Visando a melhor eficiência e produtividade, os horários 
para execução dos serviços serão de comum acordo entre a contratante e 
contratada. e) executar fielmente os serviços de acordo com as cláusulas e 
condições deste Contrato e seus Anexos, e em rigorosa observância às normas 
e procedimentos técnicos, bem como de conformidade com a legislação geral e 
especifica vigente; e tudo mais que necessário for a perfeita prestação de 
serviços, ainda que não expressamente mencionados. f) aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões nos limites estabelecidos no 
artigo 65 parágrafo 1º. da Lei no. 8.666/93. g) permitir à CONTRATANTE o 
permanente acompanhamento da execução do presente contrato, sob pena de 
rescisão contratual. TÍTULO IV – DA FISCALIZAÇÃO E DO 
ACOMPANHAMENTO: CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE no 
desempenho das atividades de fiscalização e acompanhamento da execução 
deste Contrato deverá: a) a qualquer tempo e a seu critério, acompanhar a 
prestação dos serviços, mencionando, expressamente, os vícios ou defeitos a 
serem corrigidos. b) fiscalizar a execução objeto deste contrato através de 
representantes especialmente designados para esse fim. c) quando necessário e 
conveniente, dar pleno acesso aos trabalhos em andamento, de modo a 
assegurar a fiel observância de seus aspectos técnico-funcionais. O 
acompanhamento não retira, nem atenua as responsabilidades técnicas e os 
encargos próprios da CONTRATADA. d) O contratado é obrigado a corrigir, 
remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 
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fornecimento. Parágrafo Único. A CONTRATANTE indica pela Portaria N° 
007/17, o Sr. (a) Antonio Wemerson de Lima Viana, matricula n° 9998851-3como 
seu representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste 
contrato. TÍTULO V- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
CLÁUSULA OITAVA.  O objeto da presente licitação deverá ser executado no 
máximo em até 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da ordem de serviço 
e/ou nota de empenho. Parágrafo Primeiro. A contratante fiscalizará o serviço do 
contratado a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas 
as cláusulas do contrato. Parágrafo Segundo. Os empregados da prestadora de 
serviço não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de 
sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao 
seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer 
despesa com alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
modalidade de responsabilidade. Parágrafo Terceiro. A contratada deverá 
cumprir rigorosamente as exigências da legislação Tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo 
integralmente à terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos 
serviços.  Parágrafo Quarto. A contratada deverá executar os serviços prestados, 
com todos os equipamentos de segurança (EPI/EPC), afim de que forneça 
segurança aos seus funcionários, entre outras ferramentas que se façam 
necessárias. Parágrafo Quinto. A contratada deverá cumprir a carga horária de 8 
(oito) horas diárias, com exceção dos sábados, os quais serão cumpridos em 4 
(quatro) horas diárias, perfazendo um total de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais. Inclusive cabe mencionar que haverão trabalhos noturnos, os quais 
não excederão as 22 h. eventualmente datas extraordinárias como feriados 
deverão ser atendidos. Parágrafo Sexto. Visando a melhor eficiência e 
produtividade, os horários para execução dos serviços serão de comum acordo 
entre a contratante e contratada. Parágrafo Sétimo. A frota da contratada deverá 
estar licenciada nos órgãos competentes. Parágrafo Oitavo. A frota deverá ser 
composta de no mínimo 02 (dois) veículos leves adaptados para os serviços de 
manutenção de iluminação pública (porta escadas, porta ferramentas, sinalização 
noturna e EPC). Parágrafo Nono. Os veículos deverão estar em boas condições 
de condução e segurança, bem como possuir equipamento de segurança na sua 
validade de uso, e ainda, a idade dos veículos não ultrapassar limite Máximo de 
5 (cinco) anos de uso. Parágrafo Décimo. A frota composta de no mínimo 02 
(dois) veículos deverá executar o trabalho simultaneamente, atendendo a 
demanda semanal da Secretaria Municipal de Infra Estrutura/SINFRA. Parágrafo 
Décimo Primeiro. O abastecimento (combustível) dos veículos deverão ser 
realizados pela contratada. Parágrafo Décimo Segundo. A contratada deverá 
realizar a logística reversa de todos os materiais elétricos utilizados na prestação 
dos serviços. TÍTULO VI - DOS PAGAMENTOS: CLÁUSULA NONA: Para efeito 
de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal/fatura. CLÁUSULA DÉCIMA. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da apresentação pela CONTRATADA do 
respectivo documento fiscal de cobrança (nota fiscal/fatura de serviços), 
referente a cada produto do contrato, nos termos do Anexo I – Planilha de 
Quantitativos anexo ao contrato. Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que 
apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 2 deste item XI começará 
a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.  
Parágrafo Segundo: A descriminação dos valores dos produtos deverá ser 
reproduzida na nota fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento. 
Parágrafo Terceiro. O pagamento dos serviços será efetuado pela Secretaria 
Municipal de Finanças deste Município de Castanhal/PA, mediante a 
apresentação pela CONTRATADA de prova da situação regular perante a 
Receita Federal, Estadual e Municipal, bem como, o FGTS e CNDT. Parágrafo 
Quarta. A Contratante fica autorizada a reter o pagamento referente aos produtos 
fornecidos até que a Contratada apresente as certidões acima descritas. 
Parágrafo Quinta. A recusa da Contratada em recolher os encargos acima 
citados autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos 
valores devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. TÍTULO VII– DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pela prestação dos serviços descritos, a 
CONTRATANTE se compromete a pagar a CONTRATADA O valor total 
estimado de R$ 446.688,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e 
oitenta e oito reais). Parágrafo Primeiro. A estimativa de preço ora mencionado 
no contrato não obriga a Administração Publica a adquirir todos os serviços que 
foram cotados, visto que se originou de Sistema de registro de preços. Parágrafo 
Segundo. Os preços contratados incluem todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação dos 

serviços, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o seu 
recolhimento e absorção. Parágrafo Terceiro. REAJUSTE, REVISÃO E/OU 
ALTERAÇÃO DE PREÇOS: 2.1– Reajuste de preço. a)Os preços, objeto deste 
contrato, serão irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, consoante o 
estabelecido pela legislação em vigor. b)O contrato que, embora tenha seu prazo 
inferior ao período de 01 (um) ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada 
não tenha nenhuma responsabilidade nesse evento, poderá sofrer reajusto de 
preço com base na variação do IGPM, da fundação Getúlio Vargas, na forma da 
legislação em vigor, calculado desde a data limite da apresentação da proposta 
de preço da contratada, após decorrido 01 (um) ano de sua vigência. 2.2– O 
preço estipulado no contrato será revisto e/ou alterado: a)Quando ocorrer 
acréscimo ou supressão dos serviços por conveniência da PMC, respeitando-se 
os limites da lei; b)Quando sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém 
de consequências incalculáveis, retardatários ou impeditivas de execução do 
ajustado ou em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, 
configurando área econômica extraordinária e extracontratual. 2.3– Os preços 
propostos deverão remunerar todos os custos necessários a execução dos 
serviços englobando inclusive os seguintes itens principais: Manutenção de 
instalações, ferramentas e equipamentos; Apoio logístico; Ferramental; Material 
de consumo; Material permanente; Mão de obra direta e indireta local; 
Supervisão; Viagens, deslocamentos, estadias; Apoio à fiscalização quando 
especificado; Encargos Sociais; Bonificação e outras despesas indiretas não 
especificadas aqui; Ensaios, testes e demais provas necessários a garantia de 
qualidade; E todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas 
pela contratada em função dos serviços licitados. TÍTULO VIII – DA RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA: CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A reserva de recursos 
orçamentários será feita utilizando o Programa de Trabalho os seguintes 
elementos de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 2201 – Secretaria de Infra-
Estrutura e Desenvolvimento; 15.122.0056.2.132 – Manutenção das Atividades 
da secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento; 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 010000 Recurso Ordinários; 
15.122.0056.2.134 – Manutenção da Rede de Iluminação Pública; 3.3.90.39.00 – 
Outros serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 010000 Recurso Ordinários. 
TÍTULO IX – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA: O prazo de vigência do presente contrato é 12 (doze) 
meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse da 
Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua 
duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do Inciso II do Art. 57, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. TÍTULO X – DA RESPONSABILIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA 
E TRABALHISTA DA CONTRATADA: CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A 
CONTRATADA será totalmente responsável por todos os tributos fiscais e para 
fiscais, exigidos pelos governos federal, estadual e municipal, bem como por 
agências governamentais autônomas e associações de classe, que incidam ou 
venham a incidir sobre o presente instrumento ou sua execução, inclusive multas 
e outros ônus. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A relação das partes é de 
independência contratual, não havendo vínculo empregatício entre as mesmas, 
não se responsabilizando a CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela 
CONTRATADA. Nenhuma disposição deste instrumento autoriza, nem a 
CONTRATADA tem direito nem poderes e nem deverá comprometer ou vincular 
a CONTRATANTE a qualquer acordo, contrato ou reconhecimento, nem induzir, 
renunciar ou transigir quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, ainda, 
assumir quaisquer obrigações em nome da CONTRATANTE, a qual não se 
responsabilizará por quaisquer reclamações de lucros cessantes ou danos 
pleiteados por terceiros em decorrência ou relacionados com a celebração, 
execução ou rescisão deste instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
Eventuais funcionários, consultores ou prestadores de serviços utilizados para o 
cumprimento das obrigações inerentes a CONTRATADA serão de exclusiva 
competência e responsabilidade desta, não possuindo com a CONTRATANTE 
quaisquer vínculos trabalhistas ou previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉTIMA: A CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de quaisquer ações 
judiciais, inclusive de ordem trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes da 
execução deste contrato. Caso a CONTRATANTE venha a ser demandada, a 
CONTRATADA se obriga, irrevogável e irretratavelmente, a assumir o respectivo 
polo passivo da correlata ação, respondendo integralmente pelos efeitos 
pecuniários e/ou obrigações da decisão judicial que vier a ser proferida, sem 
direito a pleitear reembolso ou indenização, a que título for perante a 
CONTRATANTE. TÍTULO XI – DA RESCISÃO CONTRATUAL: CLÁUSULA 
DÉCIMA OITAVA: A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão administrativa, nos termos dos artigos 78 a 80, da Lei Federal nº 
8.666/93, com a redação dada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 
Parágrafo Primeiro. Obriga-se a CONTRATADA, se der causa à rescisão, a 
responder judicialmente pelas perdas e danos decorrentes de seu ato. Parágrafo 
Segundo. Considerar-se-á rescindido este instrumento contratual pela ocorrência 
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dos seguintes casos: a)Paralisação total ou parcial dos serviços por mais de 05 
(cinco) dias consecutivos, pela CONTRATADA, sem as justificativas estarem 
devidamente aceitas pela CONTRATANTE, na forma deste Contrato; 
b)Transferência, cessão do Contrato ou subcontratação total ou parcial dos 
serviços, sem a expressa anuência da CONTRATANTE. TÍTULO XII – DAS 
PENALIDADES: CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Se a CONTRATADA descumprir o 
objeto contratual, no todo ou em parte, bem como se ocorrer atraso injustificado 
na sua execução, a Administração, a seu critério, e observadas às exigências 
legais, reserva-se o direito de aplicar as penalidades previstas na legislação 
vigente, sem prejuízo da rescisão contratual, aplicando, conforme o caso, as 
seguintes penas: 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 
encaminhada pela Administração; c)Multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento, 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, 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. CLÁUSULA VIGÊSIMA: 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). CLÁUSULA VIGÊSIMA PRIMEIRA: Poderão, 
ainda, ser aplicadas as penas de advertência ou suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar, pelo prazo de até 05 (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. Parágrafo Primeiro. O valor da multa 
poderá, após imposição, ser descontado de pagamentos eventualmente devidos 
à CONTRATADA, podendo, ainda, não havendo crédito a ser cobrado, 
amigavelmente, após regular notificação, ou judicialmente, na forma da lei, a 
critério da contratante. Parágrafo Segundo. As sanções são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a outra. Parágrafo Terceiro. As multas não têm 
caráter compensatório e, por consequência, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. Parágrafo Quarto. As multas 
serão corrigidas monetariamente pela variação de índice oficial, até a data de 
seu recolhimento. Parágrafo Quinto. A aplicação das sanções será precedida de 
procedimento em que se garantirá ampla defesa à CONTRATADA, cabendo, 
ainda, o direito à interposição de recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. TÍTULO XIII – DA 
GARANTIA CONTRATUAL: CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Não será 
exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 
TÍTULO XIV- DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 
Todos os aditivos e alterações a este instrumento deverão ser mutuamente 
acordados, por escrito e assinados pelos representantes legais devidamente 
nomeados ou eleitos. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente contrato 
sujeita-se à alteração unilateral, ou por acordo entre as partes, nas hipóteses 
previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas 
Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: A 
CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços, até 25% 
(vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 
e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: A abstenção pelas partes 
contratantes de qualquer direito ou faculdade que lhe assistam pelo presente 
instrumento, não implicará novação ou renúncia dos direitos ou faculdades nele 
previstos, que poderão ser exercidos a qualquer momento. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SÉTIMA: Todas as decisões resultantes de reuniões realizadas entre 
a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser reduzidas a termo expresso 
(ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). TÍTULO XV – DO FORO: 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, para dirimir 
quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, elegem o Foro da Comarca 
de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E, por acharem justas e acordadas, as partes assinam, 
perante as testemunhas abaixo, o presente contrato em 03 (três) via de igual teor 
e validade, para que produza os efeitos legais. Castanhal/PA, 23 de novembro de 

2017. MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, CONTRATANTE. J.D.W. 
COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Representante legal: WOTSON 
VALADÃO DE MOURA, CNPJ: 07.800.966/0001-52,  CONTRATADA.  
 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre 
o Município de CASTANHAL e as Empresas cujos preços estão a seguir 
registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº SRP 
086/2017. Empresa: J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA; C.N.P.J. 
nº 07.800.966/0001-52, estabelecida à TRAVESSA DOIS,VALE DO SOL, N.69, 
TITANLANDIA, Castanhal PA, representada neste ato pelo Sr(a). WOTSON 
VALADÃO DE MOURA, C.P.F. nº 958.762.351-72. ITEM 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 00001 SERV. DE 
MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CADA UNIDADE 12.00 
37.224,000 446.688,00 STRAMENTO COM GEOREFERENCIAMEN 
MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO COM 
GEOREFERENCIAMENTO VIA GPS E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VALOR TOTAL R$ 
446.688,00 

 

 

 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL 
PORTARIA N°17/2017, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 
A SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASTANHAL, MARIA 
ELANE GADELHA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESOLVE: Art. 
1º - DESIGNAR o servidor ALLAN DE SOUSA SILVA, matrícula funcional nº 
9989838, função Coordenador Administrativo, com lotação na Fundação Cultural 
de Castanhal, para fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos firmados 
através do Pregão SPR nº 089/2017, cujo o objeto é o SERVIÇO DE RECARGA, 
MATUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIAPAMNENTOS DE COMBATE A 
INCÊDIOS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS 
/FUNDOS MUNICIPAIS E INSTINTUTO DA PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-
PA. Art. 2°- Esta portaria entra em vigor, com efeito a partir de 14 de dezembro 
de 2017, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DA 
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, aos 14 dias do mês de dezembro de 2017. Maria Elane Gadelha 
Costa, Superintendente da Fundação de Castanhal 

PORTARIA N°18/2017, DE 18 DE DEZEMBRO 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, A prorrogação da Licença Especial a Gestante de 60 (sessenta) dias, a 
servidora SORAIA OLIVEIRA DA SILVA, matricula 9993657, cargo AUXILIAR 
DE ADMINISTRAÇÃO, com lotação na Fundação Cultural de Castanhal. Anexo 
cópia da Certidão de Nascimento datado de 22/11/2017, no período de 
30/01/2018 a 30/03/2017 com retorno no dia 31 de março de 2018. Art. 2°- Cabe 
a coordenadoria de Recursos Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória constante em processo. Art. 3°- 
Esta portaria entra em vigor, com efeito a partir de 18 de dezembro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 4°- Registre-se. GABINETE DA 
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, aos 18 dias do mês de dezembro de 2017. Maria Elane Gadelha 
Costa, Superintendente da Fundação de Castanhal 

 

 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Castanhal, CNPJ 05.121.991/0001-84, torna 

público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Castanhal – SEMMA/CASTANHAL a Licença de Instalação para a 

ampliação do Hospital Municipal de Urgência e Emergência Doutora 

Maria Laíse Moreira Pereira de Lima, com o endereço Rua Major Wilson, 

bairro Cristo Redentor, Castanhal-PA através do processo N° 01552/2017 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Castanhal – SEMMA/CASTANHAL, Licença de Instalação com validade até 
29/11/2019 para o Sistema de Abastecimento de Água do bairro Heliolândia, com 
o endereço Avenida das Rosas, bairro Bom Jesus, s/n° Castanhal-PA através do 
processo N° 01322/2017   

 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 
072/2017, VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
002/2017, QUE FAZEM ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E A EMPRESA D.F 
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME, QUE TEM POR 
OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTES, DESTINADO A ATENDER AS DIVERTSAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 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 D.F COMÉRCIO 
DE COMBUSTIVEL LTDA-ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ 
17.372.578/0001-71, sediada à Avenida Presidente Vargas, nº 4367, Bairro: 
Ianetama, Castanhal-PA, CEP: 68.745-000, com fundamento art.65, inciso II, 
alínea d, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 17 e art. 18 do Decreto nº 
7.892/2013, resolvem celebrar o presente TERMO DE APOSTILAMENTO, para 
fazer reajuste/readequação aos preços dos itens cotados no pregão nº 002/2017, 
Contrato nº 072/2017, o que fazem nos seguintes termos: CLÁUSULA 
PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente termo de Apostilamento tem como objeto o 
reajuste/readequação do valor do item 03 (Diesel B 500), em razão do reajuste 
de preços autorizado pelo Governo Federal em 23 de novembro de 2017. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O valor 
total dos itens cotados será calculado de acordo com o saldo remanescente, e 
passarão ter o seguinte valor: a)O item 03 (Diesel B 500) passará de R$ 3,28 
(três reais e vinte e oito centavos) para o valor de R$ 3,34 (três reais e trinta e 
quatro centavos). CLÁUSULA QUARTA: DO FUNDAMENTO LEGAL; O presente 
termo de Apostilamento encontra amparo legal no art.65, inciso II, alínea d, § 1º e 
§ 8ºda Lei Federal nº 8.666/93, e art. 17 e art. 18 do Decreto nº 7.892/2013. 
CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS; Ficam mantidas e 
ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato nº 
072/2017, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi 
pactuado, lavrou-se o presente Termo Apostilamento 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), 11 de dezembro 2017. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Prefeito Municipal, CONTRATANTE. D.F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-
ME, Representante Legal, CONTRATADA. Testemunhas: Nome:    C.P.F:   
Nome:   C.P.F: 

 
 

 
 

DECRETO Nº127/17, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES; 
Considerando, o recebimento do Ofício nº077/2017, do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, datado de 27 de novembro de 2017, 
constante do Processo nº13596, datado de 28.11.17. E considerando, a 
substituição de membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa, biênio 2017/2019, conforme Decreto n°048/17, datado de 16 de 
março de 2017; RESOLVE: Art. 1º - Nomear para integrar na representação do 
Serviço Social da Indústria (SESI) nas Entidades Não Governamentais, a 
Conselheira MARIA ZENAIDE MARQUES PEREIRA – TITULAR, para o 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Art. 2º - Este 

decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de novembro de 2017. Pedro 
Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá, Secretário de Administração 

DECRETO Nº 131/17, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, Considerando, o recebimento do e-mail, de 07 de dezembro de 2017, 
da Secretaria de Planejamento; Considerando, a necessidade de inclusão de 
membro da Comissão MUNICIPAL DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR PARTICIPATIVO DE CASTANHAL, biênio 2017/2018, nomeado 
através do Decreto nº111/17 de 20 de setembro de 2017; D E C R E T A : Art.1º - 
Incluir como membro da Comissão MUNICIPAL DO PROCESSO DE REVISÃO 
DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CASTANHAL, biênio 2017/2018 o 
seguinte membro: Paulo César dos Anjos Cordovil- comissão técnica. Art. 2º - Os 
demais segmentos e seus respectivos representantes permanecem de acordo  
com o Decreto nº111/17, de 20 de setembro de 2017; Decreto nº116/17, de 28 
de setembro de 2017; Decreto nº 120/17, de 07 de novembro de 2017, Decreto 
Nº 122/17 de 20 de novembro de 2017 e Decreto nº 125/17, de 28 de novembro 
de 2017, 130/17, de 07 de dezembro de 2017. Art. 3º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, aos 12 dias do mês de dezembro 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 Nº2.994/17, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: Considerando, o Memorando nº514/2017-PGM, de 
06 de dezembro  de 2017;  Resolve: Art. 1º - Nomear a senhora SOLANGE 

CRISTINA MONTEIRO DE MORAES, para exercer o cargo comissionado de Auxiliar da 
Coordenadoria de Defesa do Consumidor, com 50% (Cinquenta Por Cento) de 
gratificação de Tempo Integral, lotação Procuradoria Geral do Município. Art. 2º - 
Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, Registre-se e 
Cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de dezembro 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 

ATOS DO PODER 

 

PORTARIA 210/2017 – DA, DE 01/12/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 102/2017. ORGÃO CONCESSOR: CAMARA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL. BENEFICIARIO: NIVAN SETUBAL NORONHA. 
JUSTIFICATIVA: PARTICIPAR DO 892º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, 
GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS. DESTINO: 
BRASILIA-DF. INICIO: 05/12/2017. FIM: 09/12/2017. N° DE DIARIA: 04. VALOR: 
2.240,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 3.3.90.14.15. FONTE DE RECURSO: 
010000. DATA DA ASSINATURA: 01/12/2017. ORDENADOR RESPONSAVEL: 
LUCIANA CASTANHEIRA SALES 

PORTARIA N° 211/2017 – D.A, DE 01/12/2017 
NOME: ALDENIRA DA SILVA SIMOES. ASSUNTO: NOMEAÇÃO. A PARTIR DE 
01/12/2017 

PORTARIA 212/2017 – DA, DE 11/12/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 103/2017. ORGÃO CONCESSOR: CAMARA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL. BENEFICIARIO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA 
CONCEIÇÃO COSTA. JUSTIFICATIVA: PARTICIPAR DO 894º CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, 
SECRETARIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES 
PUBLICOS. DESTINO: FORTALEZA-CE. INICIO: 13/12/2017. FIM: 17/12/2017. 
N° DE DIARIA: 05. VALOR: 2.800,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
3.3.90.14.15. FONTE DE RECURSO: 010000. DATA DA ASSINATURA: 
11/12/2017. ORDENADOR RESPONSAVEL: LUCIANA CASTANHEIRA SALES 
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DECRETO Nº129/17, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando, o recebimento 
do Ofício nº692/2017-GAB, de 29 de novembro de 2017; 

Considerando, a necessidade de substituição de membros 
da Comissão para o Conselho Diretor do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente-Fundo Verde; D E C R E T A: Art.1º - 
Alterar os membros da Comissão para o Conselho Diretor do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente-Fundo Verde, conforme 
Decreto nº089/17, de 12 de julho de 2017, na 
Representação Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
passando a ter a seguinte composição: -Assessoria Técnica: 
Célia Odete Teixeira do Nascimento- Assessora Técnica -
Secretaria Executiva: Gabriela Maria Esteves Maia- Auxiliar 
de Administração-Zona Urbana - Técnico da Secretaria de 
Meio Ambiente: Francis Bruno Chagas Teixeira- 

Coordenador de Gestão de Agrosilvopastoris. Art. 2º - Os 
demais segmentos e seus respectivos representantes 
permanecem de acordo  com o Decreto nº089/17, de 12 de 
julho de 2017. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município, revogadas 
as disposições em contrário. Art. 4º - Publique-se, registre-
se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 06 
dias do mês de dezembro 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 

DECRETO Nº 136/2017, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, PEDRO COELHO DA 

MOTA FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Art. 1º - 

Com base na Lei Municipal nº 048/2009, de 15 de dezembro de 2009, 

nomeia para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência para o biênio 2017/2019, os seguintes membros e seus 

respectivos suplentes: REPRESENTANTES DAS ENTIDADES 

GOVERNAMENTAIS: Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Titular: Athina Keila Soares Monteiro; Suplente: Rosely de Sousa 

Cordovil. Secretaria Municipal de Saúde. Titular: Cleide do Socorro da 

Costa Silva; Suplente: Benícia de Souza Teixeira. Secretaria Municipal de 

Educação. Titular: Orlando Santana de Oliveira; Suplente: Claudia Alves 

Batista. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Titular: José 

Adriano Ramos de Oliveira; Suplente: Edinaldo Palheta Leal. Secretaria 

Municipal de Indústria e Comércio. Titular: Evandro Portela Souza; 

Suplente: Vanderleni Maria Mendonça Sousa; Secretaria Municipal de 

Trânsito e Transporte. Titular: Maria Marlene Palheta da Silva; Suplente: 

Gutemberg Cardoso Sobral. REPRESENTANTES DAS ENTIDADES 

NÃO GOVERNAMENTAIS: Associação dos Pais dos Projetos Sociais 

Criança Modelo e Equoterapia – APPS: Titular: Raisa Almeida da Silva; 

Suplente: Regina Margareth Ramos Corrêa. Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Castanhal – APAE: Titular: Mateus Rodrigues da 

Silva; Suplente: Clemilda Fernandes Lobo. Associação dos 

Transplantados e Renais Crônicos de Castanhal – ATRCC: Titular: 

Normancelio Vidal de Santana; Suplente: Eronilda Inacia da Silva 

Dantas. Associação Paraense da Síndrome de Willians e Outras Doenças 

Raras – APSW & ODR: Titular: Lígia Lopes Lima; Suplente: Adalberto 

Moraes Filho. Representante dos Pais ou Responsáveis por Pessoa com 

Deficiência. Titular: Benedita Ribeiro Lobo; Suplente: Lucimar dos 

Santos Lima. Representante de Pessoas com Deficiência. Titular: Carla 

Michele Oliveira Araújo; Suplente: Olivaldo Favacho Barata. Art. 2º - 

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 18 de dezembro de 2017. Pedro 

Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. REGISTRADO NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá. Secretário de Administração 

 

 

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº3.011/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.  
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 107, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999; RESOLVE: Art. 1º - Conceder Licença por Motivo de 
Doença em Pessoa da Família (genitora) de 30(trinta) dias, a servidora Isabela 
Cristina Costa Coelho, função Professor Pedagogia – Zona Rural, matrícula 
n°998303-1, conforme documentação comprobatória constante no Processo 
nº2017/12/14000, datado de 12/12/2017, análise da Coordenadoria de Recursos 
Humanos e, Parecer Jurídico nº006/2017, no período de 02 de novembro de 
2017 a 01 de dezembro de 2017, retorno dia 02 de dezembro de 2017, com 
vencimentos integrais, lotação Secretaria Municipal de Educação (Escola Maria 
Ferreira Nobre). Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 02 
de novembro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-
se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 15 de dezembro 
de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. REGISTRADO NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá. Secretário de Administração 

PORTARIA Nº3.012/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.  
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso da atribuição que lhe 
confere o Artigo 107, § 2º da Lei Municipal nº 003/99, de 04 de fevereiro de 1999; 
RESOLVE: Art. 1º - Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da 
Família (filha) de 30(trinta) dias, ao servidor Luiz Gustavo Cordovil Corrêa dos 
Santos, função Professor de Artes – Zona Urbana, matrícula n°55888-5, 
conforme documentação comprobatória constante no Processo nº2017/12/13966, 
datado de 12/12/2017, análise da Coordenadoria de Recursos Humanos e, 
Parecer Jurídico nº006/2017, no período de 07 de novembro de 2017 a 06 de 
dezembro de 2017, retorno dia 07 de dezembro de 2017, com vencimentos 
integrais, lotação Secretaria Municipal de Educação (Escola José João). Art. 2º - 
Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 07 de novembro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 15 de dezembro de 2017. Pedro 
Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. REGISTRADO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá. Secretário de Administração 

PORTARIA Nº3.013/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, EM EXERCÍCIO,  NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 107 PARÁGRAFO 2º INCISO I 
DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: Art. 
1º - Conceder, Licença por Motivo de  Doença  em  Pessoa  da  Família (filha), de 
30(trinta) dias  a  servidora CLAUDIA ELAINE SEABRA DE LIMA, função Professor 
Ciências-Zona Rural, conforme documentação comprobatória constante no 
Processo Nº2017/12/13960, Parecer Normativo nº 006/17, de 02.03.17 e, análise 
da Coordenadoria de Recursos Humanos,  no período de 16 de novembro a 15 
de dezembro de 2017, retorno dia 16 de dezembro de 2017, com vencimentos 
integrais, lotação Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra 
em vigor, com efeito retroativo a 16 de dezembro de 2017,  revogadas as 
disposições em contrário.  Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, 15 de dezembro 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 Nº3.014/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 37, PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL 
Nº026/12, DE 10 DE MAIO DE 2012, RESOLVE: Art. 1º - Conceder,  20% (vinte 
por Cento) de Gratificação de Titularidade (Mestrado em Magister en Lingüística 
Española), a servidora TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES BARBAGELATA, função 
Professor Espanhol-Zona Urbana, conforme documentação comprobatória 
constante no requerimento do interessada arrolada ao Processo 
Nº2017/11/13256, Análise da Coordenadoria de Recursos Humanos e Parecer 
Normativo Nº004, datado de 02 de março de 2017, lotação Secretaria Municipal 
Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo 22 de 
agosto de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 15 de dezembro de 
2017. Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. REGISTRADO NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá. Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº3.015/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS; Considerando, o teor do Parecer Jurídico 
nº966/2017, de 21 de novembro de 2017, anexo ao Processo nº 13026/2017, de 
10 de novembro de 2017, no qual   a servidora abaixo relacionada, solicita 
redução de sua carga horária em razão do diagnóstico de sua filha; RESOLVE:  
Art. 1º - Fica reduzida a carga horária da servidora Maria de Nazaré Mendes do 
Nascimento, função Professora de Educação Básica I, matricula 3928-4, lotação 
Secretaria Municipal de Educação (CEI Castelo do Saber), com carga horária 
mensal de 150 h/a, a qual passará a cumprir apenas 100 h/a, sem prejuízo de 
sua remuneração. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua 
publicação no diário oficial do Município de Castanhal. Art. 3º - Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 15 de dezembro de 
2017. Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. REGISTRADO NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá. Secretário de Administração 

PORTARIA Nº3.016/17, DE 15 DE DEZEMBRO 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 Permanência, 
solicitado através do Processo Nº 2017/08/10332, a servidora ROSIMEIRE COSTA 

SARAIVA, função Professor de Educação Básica 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 Normativo nº008, de 06/03/17, 
lotação Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, 
com efeito retroativo a 12 de dezembro de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 15 de dezembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito 
Municipal. REGISTRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
na mesma data. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá. Secretário de 
Administração 

PORTARIA Nº3.017/17, DE 15 DE DEZEMBRO 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 Permanência, 
solicitado através do Processo Nº 2017/12/14004, a servidora EVANETE GOMES 

BRAGA, função Professor de Educação Básica 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 Normativo nº008, de 06/03/17, 
lotação Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, 
com efeito retroativo a 12 de dezembro de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 15 de dezembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito 
Municipal. REGISTRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
na mesma data. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá. Secretário de 
Administração 

PORTARIA Nº3.018/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. Considerando,  o recebimento do Ofício nº 749/2017/GAB/ADM, de 15 
de dezembro de 2017; Considerando,  que a servidora Francisca Lúcia Porpino 
Telles, ocupante do cargo comissionado de Secretária Municipal de Meio 
Ambiente, encontra-se de atestado médico, pelo período de 13 a 17 de 
dezembro de 2017; RESOLVE: Art. 1º - Designar, a servidora MAITÊ AZEVEDO 
BARBOSA, para responder pelo cargo comissionado de Secretária Municipal de 
Meio Ambiente, cumulativamente com o cargo de Assessora Jurídica, lotação 
Procuradoria Geral do Município, no período de 13 a 17 de dezembro de 2017, 
até o retorno da titular. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo 
a 13 de dezembro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 15 de 
dezembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. 
REGISTRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma 
data. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá. Secretário de Administração 

PORTARIA Nº3.019/17, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: Art. 1º- Exonerar a pedido, a servidora ELAINE GISELLE DE 
OLIVEIRA QUEIROZ, cargo Professor de Espanhol, lotação Secretaria Municipal 
de Educação, conforme requerimento da interessada, constante do Processo 

n°14095/12/2017, datado de 15/012/17. Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor, 
com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, aos 18 de dezembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho. 
Prefeito Municipal. REGISTRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá. 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº3.020/17, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 37, PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL 
Nº 026/12, DE 10 DE MAIO DE 2012; RESOLVE: Art. 1º - Conceder, 10% (Dez 
por Cento) de gratificação de Titularidade (Especialização em Metodologia de 
Ensino de História), à servidora VERUSKA DIAS FREITAS, função Professor de 
História - Zona Urbana, conforme documentação comprobatória constante no 
requerimento da interessada arrolada ao Processo Nº2017/12/14104, datado de 
15/12/17, Análise do Recursos Humanos e, Parecer Jurídico Normativo nº004, 
datado de 02/03/17, lotação Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º - Esta 
Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 06 de dezembro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 18 de dezembro de 2017. Pedro 
Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. REGISTRADO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá. Secretário de Administração 

 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2017, VINCULADA AO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 082/2017. 

As doze e trinta do dia oito de Novembro do ano de dois mil e dezessete, 

de um lado a MUNICÍPIO DE CASTANHAL-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 

082/2017, Processo de nº 2017/8/10346 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 082/2017, 

devidamente homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 

COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto a contratação de empresa 

especializada para o FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS, 

PROGRAMAS E PROJETOS OFERTADOS PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO 

ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E 

PROJETOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA, 

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 específica 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 desta Ata, observadas as disposições contidas no 

Edital do Pregão Presencial SRP nº082/2017. 4.2. O compromisso de 
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entrega só estará caracterizado mediante Ata de Registro de Preços e 

Edital decorrente do Pregão Presencial SRP nº 082/2017.  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 da data 

de solicitação do mesmo a ser entregue no seguinte local: Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Avenida Barão do Rio Branco, s/n, 

Bairro Nova Olinda neste Município de Castanhal/PA. 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.  O não atendimento dos prazos implicará em 

penalidades a CONTRATADA, sob pena de rescisão desta Ata. 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. 6.4. 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. 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 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 desta Ata.  7.5.1. 

Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências 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, a Ata poderá ser revisada, 

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 da Ata, 

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 se sagrou 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. A CONTRATADA 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 desta Ata, 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 a Ata 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 E 

ACOMPANHAMENTO: A CONTRATANTE deverá designar um fiscal 

para acompanhar as atividades e acompanhar a execução, de modo que 

em suas funções deverá: a)A qualquer tempo e a seu critério, acompanhar 

o fornecimento dos produtos, mencionando, expressamente, os vícios ou 

defeitos a serem corrigidos. b)Fiscalizar a execução do objeto desta Ata 

através de representantes especialmente designados para esse fim. 

c)Quando necessário e conveniente, dar pleno acesso aos trabalhos em 

andamento, de modo a assegurar a fiel observância de seus aspectos 

técnico-funcionais. O acompanhamento não retira, nem atenua as 

responsabilidades técnicas e os encargos próprios da CONTRATADA. 

d)O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto da Ata em que se verificarem 
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vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento. Parágrafo 

Único A CONTRATANTE indica pela Portaria nº 107/17, o Sr. 

ANTÔNIO DA SILVA PAIVA NETO, matricula nº 9983520-1, como 

representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto desta 

Ata. 11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será publicada, 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. J.C.P. PRADO COMERCIO EIREL, 

C.N.P.J. nº 21.254.778/0001-05. J.L.R ARAUJO COMERCIO E 

SERVIÇOS,  C.N.P.J. nº 83.913.665/0001-13 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada 

entre o Município de CASTANHAL e as Empresas cujos preços estão a 

seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade 

PREGÃO Nº SRP 082/2017. Empresa: J.C.P.PRADO COMERCIO 

EIREL; C.N.P.J. nº 21.254.778/0001-05, estabelecida à RUA HERNANI 

EIREL, SANTA LIDIA, Castanhal PA, representada neste ato pelo Sr(a). 

PATRICIA CLAUDIA PINTO VALOIS, C.P.F. nº 379.211.852-15. 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 00002 FIXA FIO 14/16, diâmetro 

máximo dos cabos de 2,5mm UNIDADE 10.00 2,750 27,50 ý FIXA FIO 

14/16, diâmetro máximo dos cabos de 2,5mmý, tamanho A: 6,5mm, 

tamanho A1: 4,5mm, tamanho B: 6,5mm. Pode ser fixado em alvenaria 

ou madeira, podendo ser montado com pregos de aço de 1,8x25mm. 

Próprio para fixação de fios paralelos. 00003 CANALETA PARA FIOS, 

na cor branca, tipo dupla face UNIDADE 30.00 6,500 195,00 

CANALETA PARA FIOS, na cor branca, tipo dupla face, material 

termoplástico, nas dimensões de 2000X 20X10. Peso da embalagem de 

aproximadamente 3,2kg. 00012 PILHA ALCALINA AAA, tipo pilha 

COMUM PALITO UNIDADE 50.00 4,000 200,00 PILHA ALCALINA 

AAA, tipo pilha COMUM PALITO. Com excelente durabilidade, 8x 

mais que as pilhas comuns de zinco. Potência de 1,5V. Modelo MN 

2400B6. Tamanho de aproximadamente 4,5x1x1cm. 00013 PILHA 

ALCALINA AA , tipo pilha COMUM PEQUENA UNIDADE 50.00 

4,000 200,00 PILHA ALCALINA AA , tipo pilha COMUM PEQUENA. 

Potência de 1,5V. Tamanho de aproximadamente 5x1x1cm. 00015 

LAMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 127V/15W BC E-27 UNIDADE 

300.00 14,000 4.200,00 LAMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 

127V/15W BC E-27, bulbo espiral, aspecto branca. 00016 LAMPADA 

ELETRÔNICA ESPIRAL 127V/20W BC E-27 UNIDADE 200.00 

16,000 3.200,00 LAMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 127V/20W BC 

E-27, bulbo espiral, aspecto branca. 00017 LAMPADA ELETRÔNICA 

ESPIRAL 127V/30W BC E-27 UNIDADE 100.00 30,000 3.000,00 

LAMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 127V/30W BC E-27, bulbo 

espiral, aspecto branca. 00018 LAMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 

127V/45W BC E-27 UNIDADE 250.00 50,000 12.500,00 LAMPADA 

ELETRÔNICA ESPIRAL 127V/45W BC E-27, bulbo espiral, aspecto 

branca. 00019 LAMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 127V/59W BC E-

27 UNIDADE 50.00 77,000 3.850,00 LAMPADA ELETRÔNICA 

ESPIRAL 127V/59W BC E-27, bulbo espiral, aspecto branca. 00020 

LAMPADA FLUORESCENTE 20W T10 TUBULAR, F1A 128-RI, 

UNIDADE 50.00 10,000 500,00 220V LAMPADA FLUORESCENTE 

20W T10 TUBULAR, F1A 128-RI, 220V. Tamanho de 3,8x60,4cm. Peso 

3,35kg. 00021 LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 TUBULAR, 

F1A 128-RI, UNIDADE 50.00 10,000 500,00 220V LAMPADA 

FLUORESCENTE 40W T10 TUBULAR, F1A 128-RI, 220V. Tamanho 

de 3,8x60,4cm. Peso 3,35kg. 00022 LAMPADA VAPOR METALICO 

CL 250 W TUBOLAR E40 UNIDADE 20.00 75,000 1.500,00 

LAMPADA VAPOR METALICO CL 250 W TUBOLAR E40, tensão de 

ignição 4.0/5.0KVp, temperatura de cor 5200k, fluxo luminoso 

19000Im,dimensões 90,0mmx226,0mm. 00023 FITA ISOLANTE 3M 

33+19MMX20M UNIDADE 50.00 22,000 1.100,00 FITA ISOLANTE 

3M 33+, na cor preto, material PVC, adesivo a base de borracha sensível 

à pressão, resina de borracha. Nas dimensões de19MMX20M. 00038 

REATOR VAPOR METALICO 250W UNIDADE 10.00 115,000 

1.150,00 REATOR VAPOR METALICO 250W, tipo eletromagnético, 

tensão de 220V. Peso de aproxiamdamente 3,27kg. Dimensões de 

136x79x115mm. VALOR TOTAL R$ 32.122,50 Empresa: J.L.R 

ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS; C.N.P.J. nº 83.913.665/0001-13, 

estabelecida à RUA BALTIMORE,11 CONJ.TAPAJOS, TAPANA, 

Belém PA, (91) 3204-2614, representada neste ato pelo Sr(a). JOSÉ LUIZ 

RODRIGUES DE ARAÚJO, C.P.F. nº 326.943.184-87. ITEM 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 00001 CAIXA DE MEDIÇÃO, tipo 

polifásica padrão, em mater UNIDADE 10.00 168,000 1.680,00 ial PVC 

CAIXA DE MEDIÇÃO, tipo polifásica padrão, em material PVC, 

500+501. Dimensões de aproximadamente 413mm X 279mm X 216mm. 

00004 TOMADA SISTEMA X 2P+T, 10A 250V UNIDADE 30.00 6,000 

180,00 TOMADA SISTEMA X 2P+T, 10A 250V. Utilizado em 

instalações aparentes feitas com as canaletas do sistema X. Dispensa o 

uso de caixa. Tomada elétrica certificada conforme ABNT NBR NM 

60884-1 e ABNT NBR 14136. 10A - 250V, pinos cilíndricos de 4mm. 

00005 TOMADA SISTEMA X 2P+T, 20A 250V UNIDADE 30.00 8,000 

240,00 TOMADA SISTEMA X 2P+T, 20A 250V, material plástico, tipo 

tomada universal. Utilizado em instalações aparentes feitas com as 

canaletas do sistema X. Dispensa o uso de caixa. Tomada elétrica 

certificada conforme ABNT NBR NM 60884-1 e ABNT NBR 14136. 

20A - 250V, pinos cilíndricos de 4mm. 00006 TOMADA TRIPLA 4X2" 

UNIDADE 200.00 31,000 6.200,00 TOMADA TRIPLA 4X2", corrente 

de 10A, na cor branco, com 3 tomadas 2P+T, NBR 14136-10A-250V, 

formato de 4x2". Módulos produzidos em nylon alto brilho, componentes 

em metal. Acompanha parafusos, sistema regular resistente e prático. 

Tamanho de aproximadamente120X80X40mm. Peso de 0,09kg. 00007 

TOMADA. 4X2", 2P+T, 10A - 250V UNIDADE 200.00 8,900 1.780,00 

TOMADA. 4X2", 2P+T, 10A - 250V. Comprimento de 0,14x0,9x0,15cm. 

Peso de aproximadamente 300gr. Material tipo plástico. Características 

adicionais própria para instalações elétricas residenciais e comerciais. 

00008 TOMADA DUPLA 4X2, 2P+T, 10A - 250V UNIDADE 200.00 

11,500 2.300,00 TOMADA DUPLA 4X2, 2P+T, 10A - 250V, NBR 

14136, na cor branco, peso de aproximadamente 800gr. Material 

termoplástico, no formato de 4x2, acompanha parafuso. Tamanho 

aproximado de 125x85x40cm. 00009 INTERRUPTOR 1T SIMPLES 

4X2 10A, 250V UNIDADE 100.00 8,000 800,00 INTERRUPTOR 1T 

SIMPLES 4X2 10A, 250V, na cor branco, material tipo plástico, tamanho 

de aproximadamente 4x8,20x12,30cm. 00010 INTERRUPTOR 2T 

SIMPLES 4X2 10A - 250V UNIDADE 100.00 9,500 950,00 

INTERRUPTOR 2T SIMPLES 4X2 10A - 250V, na cor branco. Peso de 

aproximadamente 0,096kg. Tamanho de aproximadamente 4,2x8cm. 

00011 INTERRUPTOR 3T SIMPLES 4X2 10A, 250V UNIDADE 

100.00 14,000 1.400,00 INTERRUPTOR 3T SIMPLES 4X2 10A, 250V. 

Tamanho de aproximadamente 11,80x7,80x5cm. Peso de 

aproximadamente 10,00gr. 00014 ALICATE AMPERIMETRO 

DIGITAL UNIDADE 2.00 92,000 184,00 ALICATE AMPERÍMETRO 

DIGITAL, Alta tecnologia e qualidade; Produzido em plástico super 

resistente; Facilita a medida de correntes elétricas; Visor amplo de cristal 

líquido de 3-1/2 digitos; De acordo com a norma de segurança IEC-1010 

para aplicações na categoria III 600V. Material plástico, tamanho de 

24x12x4,50cm. Peso de aproximadamente 387gr. 00024 

ABRAÇADEIRA T 18L NYLON 200X2,5MM PACOTE 10.00 6,500 

65,00 ABRAÇADEIRA T 18L NYLON 200X2,5MM, tipo nylon incolor, 

pacote com 100 unidades, material poliamida 6.6, cor branco 

transparente. 00025 EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3P COM 3MTS 

UNIDADE 10.00 28,000 280,00 EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3P 

COM 3MTS, com plugue 2P, 0,75mmý, para 10A, voltagem bivolt, 

plugues e tomadas certificadas conforme ABNT NBR NM 60884-1 e 

NBR1. 00026 EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3P COM 5MTS 

UNIDADE 10.00 38,500 385,00 EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3P 

COM 5MTS, com plugue 2P, 0,75mmý, para 10A, voltagem bivolt, 

plugues e tomadas certificadas conforme ABNT NBR NM 60884-1 e 

NBR1. 00027 REFLETOR RETANGULAR 250W E40 UNIDADE 5.00 

48,000 240,00 REFLETOR RETANGULAR 250W E40, lateral em nylon 

com proteção UV na cor preto, com 295x280x157mm. Possui respiro 

para transparência de calor, com tampa lateral para trocar lâmpadas com 

novo sistema sem parafusos, braços com fixação com trava, pode ser 

utilizado com lâmpada vapor metálico elipsoidal e tubular, vapor de sódio 

elipsoidal e tubular mista, fluorescente compacta e kit espiral até 75W ou 

incandescente. 00028 REFLETOR RETANGULAR 400W E40 

UNIDADE 5.00 59,000 295,00 REFLETOR RETANGULAR 400W E40, 

lateral em nylon com proteção UV na cor preto, com 295x280x157mm. 

Possui respiro para transparência de calor, com tampa lateral para trocar 

lâmpadas com novo sistema sem parafusos, braços com fixação com 

trava, pode ser utilizado com lâmpada vapor metálico elipsoidal e tubular, 
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vapor de sódio elipsoidal e tubular mista, fluorescente compacta e kit 

espiral até 75W ou incandescente. 00029 REFLETOR LED 30W 

UNIDADE 10.00 200,000 2.000,00 REFLETOR LED 30W, bivolt 85-

265V, na cor branco, ângulo de iluminação 140ø, maior luminosidade, 

brilho e potência. 00030 CABO FLEXÍVEL 750V 1X1,5MM PT 

METRO 1,000.00 0,880 880,00 CABO FLEXÍVEL 750V 1X1,5MM PT, 

material condutor cobre, bitola de 2,50mm, de acordo com norma técnica, 

NBR 247-3. 00031 CABO FLEXÍVEL 750V 1X2,5MM PT METRO 

1,000.00 1,250 1.250,00 CABO FLEXÍVEL 750V 1X2,5MM PT, 

material condutor cobre, bitola de 2,50mm, de acordo com norma técnica, 

NBR 247-3. 00032 CABO FLEXÍVEL 750V 4,00MM PT METRO 

1,000.00 2,100 2.100,00 CABO FLEXÍVEL 750V 4,00MM PT, material 

condutor cobre, bitola de 2,50mm, de acordo com norma técnica, NBR 

247-3. 00033 CABO FLEXÍVEL 750V 6,00MM PT METRO 1,000.00 

3,200 3.200,00 CABO FLEXÍVEL 750V 6,00MM PT, material condutor 

cobre, bitola de 2,50mm, de acordo com norma técnica, NBR 247-3. 

00034 CABO FLEXÍVEL 750V 10,00MM PT METRO 500.00 5,850 

2.925,00 CABO FLEXÍVEL 750V 10,00MM PT, material condutor 

cobre, bitola de 2,50mm, de acordo com norma técnica, NBR 247-3. 

00035 BOCAL PLAFON UNIDADE 250.00 4,500 1.125,00 BOCAL, 

tipo paflon Bivolt, material plástico, tamanho de 1x4x14cm, E27, próprio 

para lâmpada fluorescente. 00036 REATOR ELETRICO 2X20W 

UNIDADE 30.00 33,500 1.005,00 v 00037 REATOR ELETRICO 

2X40W UNIDADE 40.00 35,500 1.420,00 REATOR ELETRICO 

2X40W tensão 127-220V, 50/60Hz, bivolt basic. Material policarbonato, 

acabamento liso. Dimensão 4x14x5cm. Peso 0,110kg. 00039 

DISJUNTOR 1P 16A UNIDADE 10.00 7,000 70,00 DISJUNTOR 1P 

16A, tipo monopolar, material termoplástico, modelo MW116E, 

dimensões de 10x2x6cm. 00040 DISJUNTOR 1P 20A UNIDADE 10.00 

7,000 70,00 DISJUNTOR 1P 20A, tipo monopolar, material 

termoplásticoi, peso de aproximadamente 0,02kg. Dimensões de 

aproximadamente 8,20x1,80x7cm. Peso de 100.00g. 00041 DISJUNTOR 

1P 32A UNIDADE 10.00 7,000 70,00 DISJUNTOR 1P 32A, dimensões 

10x11x3cm. Peso 0,09kg, 220V, material termomagnético. Disjuntor 

unipolar. 00042 DISJUNTOR 2P 16A UNIDADE 5.00 32,000 160,00 v 

00043 DISJUNTOR 2P 32A UNIDADE 5.00 32,000 160,00 

DISJUNTOR 2P 32A, material termoplástico e metal, medidas de 

8x3,50x7cm, peso de aproximadamente 100,00gramas. 00044 

DISJUNTOR 2P 40A UNIDADE 10.00 38,000 380,00 DISJUNTOR 2P 

40A, material termoplástico e metal, medidas 35x69x85mm. Peso de 

aproximadamente 300gramas. 00045 CONDUITE FLEXIVEL 

CORRUGADO 3/4 METRO 300.00 2,200 660,00 VALOR TOTAL R$ 

34.454,00 

 

 
PORTARIA N°19/2017, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017 
A SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, MARIA ELANE GADELHA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR o 
servidor ALLAN DE SOUSA SILVA, matrícula funcional nº 
9989838, função Coordenador Administrativo, com lotação 
na Fundação Cultural de Castanhal, para fiscalizar e 
acompanhar a execução dos contratos firmados através do 
Pregão SPR nº 087/2017, cujo o objeto é o SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT, 
destinados a atender as diversas secretarias /fundos 

municipais e instituto da previdência de Castanhal-pa.  Art. 
2°- Esta portaria entra em vigor, com efeito a partir de 18 de 
dezembro de 2017, revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO 
CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, aos 18 dias do 

mês de dezembro de 2017. Maria Elane Gadelha Costa, 
Superintendente da Fundação de Castanhal 

 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO 
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2017 

PROCESSO Nº:  2017/7/8958. ORIGEM:   SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. 
ASSUNTO:  Adesão à Ata de Registro de Preços nº 48/2017. 
Pregão Presencial SRP 63/2017. TERMO DE RATIFICAÇÃO 
E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO À ARP Nº. 48/2017.  Tendo 
em vista as informações constantes dos autos, referente à 
adesão à Ata de Registro de Preços n° 48/2017, vinculada 
ao Pregão Presencial n° 63/2017 – Registro de Preço, 
gerenciada pela Secretaria Municipal de Assistência Social-
SEMAS/PMC, para eventual Contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de Material 
Educativo, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto, em favor da 
empresa : Parizi Comercial Ltda (estimado de 
R$9.622,50,  fundamentada no Decreto Federal n° 
7892/2013, sendo a Secretaria Municipal de Educação 
órgão não participante da Ata, visando usufruir da mesma 
para atender as demandas urgentes da Educação Infantil , 
através das solicitações específicas e caso seja necessário, 
tendo como instrumento contratual Nota de Empenho. 
Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal, em Castanhal, 
aos dezoito (18) dias do mês de dezembro de 2017. PEDRO 

COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 276/17, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADRIANO 
SALES DOS SANTOS SILVA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando, a necessidade de 
atualização dos dados de endereço e de formação que 
subsidiarão no processo de lotação ano de 2018 dos 
servidores públicos de cargo efetivo vinculados a Rede 
Municipal de Ensino de Castanhal; Considerando, a 
importância do processo de atualização dos dados que 
possibilitará a identificação e o registro dos perfis de 
formação dos Profissionais de Magistério (PEB I, II, III e 
Especialista em Educação), conforme Lei Municipal nº 

026/12 de 10 de maio de 2012. Considerando, a 
importância do processo de atualização dos dados de 
endereço dos servidores do apoio administrativo que 
exercem cargos do Grupo de Apoio Operacional I, II, III; 
Grupo de Nível Médio e Grupo de Nível Superior, conforme a 
Lei Municipal nº 003/99 de 04 de fevereiro de 1999. R E S O 
L V E: Art. 1º - REALIZAR O RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO DE 

TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGO EFETIVO LOTADOS NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DA REDE 

ESCOLAR DE ENSINO DE CASTANHAL. Art. 2º - O processo de 
recadastramento será efetivado por meio do preenchimento 
de formulário eletrônico, disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Castanhal (www.castanhal.pa.gov.br), no 
período de 19 de dezembro de 2017 a 29 de dezembro de 
2017. Parágrafo único: O não preenchimento do formulário 
de recadastramento no período estipulado implicará em 

medidas administrativas cabíveis quanto ao processo de 
lotação do servidor para o exercício de 2018, até que seja 
cumprida a obrigação de se recadastrar. Art. 3º - Fica 
designada a equipe do Núcleo Tecnológico Municipal – 
NTM/SEMED para orientar e resolver eventuais problemas 
técnicos no processo de recadastramento. O NTM fica 
situado a Travessa Ipiranga, s/n - Anexo a Escola Municipal 
Madre Maria Viganó – Bairro Nova Olinda – Castanhal-PA. 
Art. 4º - O recadastrando que prestar informação falsa ou 
incorreta será responsabilizado penal e 
administrativamente. Art. 5º - Publique-se, registre-se e dê-

se Ciência. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, aos 18 dias do mês de dezembro de 2017. 
Adriano Sales dos Santos Silva, Secretário de Educação 
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