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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

EDITAL 
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXERCÍCIO FISCAL 2018 
Em cumprimento ao disposto na legislação tributária municipal (art. 

113, da Lei Complementar municipal nº 001/2001 – LC 001/01 – com as 

alterações realizadas pela Lei Complementar municipal nº 001/2002), os 

contribuintes consumidores de energia elétrica e os contribuintes 

proprietários/possuidores/detentores de domínio útil de imóveis sem 

consumo de energia elétrica, de acordo com o art. 114 e parágrafo único, 

da LC 001/01,  FICAM NOTIFICADOS do Lançamento Tributário da 

Contribuição de Iluminação Pública (CIP), do exercício de 2018, cuja 

cobrança para os contribuintes consumidores de energia elétrica se dará 

em duodécimos por cada imóvel, conforme o Decreto municipal nº 

102/03, a partir de  informações fornecidas por empresa contratada para 

auxiliar na arrecadação (art. 114, parágrafo único, e art.115, LC 001/01). 

Os contribuintes cujos cadastros não dispuserem de todas as 

informações necessárias ao lançamento, nos termos do art. 142, do 

Código Tributário Nacional, terão sua contribuição lançada nos meses 

subsequentes. 

Os contribuintes proprietários/possuidores/detentores de domínio útil 

de imóveis sem consumo de energia elétrica que não receberem as guias 

de arrecadação até 29/03/2018, deverão retirá-las na Coordenação de 

Receitas da Secretaria Municipal de Finanças, localizada na Av. Barão do 

Rio Branco, nº 2.232, Centro, prédio-sede da Prefeitura Municipal, CEP: 

68.743-050. 

Castanhal/PA, 24 de janeiro de 2018 

KARLAN VACCARI CALDEIRA 
Secretário Municipal de Finanças 

JACKSON WANDSON DE SOUZA LUCAS 
Coordenador de Receitas – SEFIN 

EDITAL 
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DA TAXA DE LICENÇA 

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (ÁLVARÁ) 
EXERCÍCIO FISCAL 2018 

Em cumprimento ao disposto na legislação tributária municipal (art. 78, da 
Lei Complementar municipal nº 001/2001 – LC 001/01), os contribuintes inscritos 
no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC), previsto no art. 9º, do Decreto 
municipal nº 067/17, FICAM NOTIFICADOS do Lançamento Tributário da Taxa 
de Licença – Localização e Funcionamento, do exercício de 2018, de acordo com 
o Decreto municipal nº 162/02, cujas guias de arrecadação serão entregues nos 
endereços constantes do CMC. 

Os contribuintes cujos cadastros não dispuserem de todas as informações 
necessárias ao lançamento, nos termos do art. 142, do Código Tributário 
Nacional, terão sua taxa lançada nos meses subsequentes. 

O vencimento do Taxa de Licença, exercício 2018, ocorrerá no dia 
29/03/2018. 

Os contribuintes que não receberem o carnê com as guias de arrecadação 
após 30 (trinta) dias da publicação deste Edital, deverão retirá-lo na 
Coordenação de Receitas da Secretaria Municipal de Finanças, localizada na Av. 
Barão do Rio Branco, nº 2.232, Centro, prédio-sede da Prefeitura Municipal, 
CEP: 68.743-050. 

Castanhal/PA, 24 de janeiro de 2018 
KARLAN VACCARI CALDEIRA, Secretário Municipal de Finanças 

JACKSON WANDSON DE SOUZA LUCAS, Coordenador de Receitas – SEFIN 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

PORTARIA Nº 018/2018/SEMOB,22 DE JANEIRO DE 2018 
PORTARIA DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, Sr. LANDRY 
ADELINO DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem os 
artigos 194 e 202 da Lei Municipal nº 003/99, de 01/11 de 13 de Maio de 2011; 

Considerando, a análise do relatório conclusivo da comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar do PAD nº 231/2017-CPPAD, datado 10 de 
Agosto de 2017: 
RESOLVE: 

Art. 1º - Declarar o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar Nº 
231/2017-CPPAD, com fulcro no art. 55, § 2º, movido contra o servidor, 
ANSELMO GOMES DA SILVA matriculado sob o nº 560421, ocupante do 
cargo/função de Braçal, lotado na Secretaria de Obras e urbanismo, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, aos 

22 dias do mês de Janeiro de 2018. 
LANDRY ADELINO DE SOUZA 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 

 

 

PORTARIA N°23/2018, DE 24 DE JANEIRO DE 2018 
A SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 

MARIA ELANE GADELHA COSTA, 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 do 
contrato de convite 01/2018, cujo o objetivo é o Serviço de Editoração de Livros. 

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor, com efeito a partir de 24 de janeiro de 
2018, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL, aos 24 dias do mês de janeiro de 2018. 

Maria Elane Gadelha Costa 

Superintendente da Fundação de Castanhal 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

ATA DE CONTINUIDADE DA SESSÃO DA CONCORRÊNCIA 
N.° 001/2017/PMC PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE DESTE 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ. 

Às nove horas, do dia vinte e cinco de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 
reuniu-se no Prédio da Prefeitura Municipal de Castanhal a Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, nomeada pela Portaria n.º 001/18, de 
02/01/2018, para resultado de habilitação da Concorrência Nº 001/2017/PMC, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ. Nessa ocasião, a Comissão Permanente de Licitação 
esteve composta pelos servidores: DANIELLE FONSECA SILVA, SILVIO 
ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS e MARCELO BRAGA DOS SANTOS. 
Iniciados os trabalhos constatou-se a presença das seguintes agências: S.N 
MÍDIA PRODUÇÃO E ASSESSORIA DE MARKETING EIRELI- ME, neste ato 
representada pela Sra. SAMARA DINIZ DO NASCIMENTO, portadora do RG 
4764266 PC/PA e CPF: 806.745.502-34; A agência IVO AMARAL PUBLICIDADE 
LTDA, neste ato representada pela Sra. LUZIA LIMA LOUREIRO DO AMARAL, 
portadora do RG de nº 1614080;  a Agência BASTOS PROPAGANDA LTDA 
ESTÁ AUSENTE, sem qualquer representante na sessão. Aberta a sessão, a 
Sra. Presidente solicitou que todos os presentes se identificassem. Em seguida, 
a Sra. Presidente informou a todos sobre o resultado de habilitação das licitantes, 
conforme segue: a Licitante S. N. MÍDIA PRODUÇÃO E ASSESSORIA DE 
MARKETING EIRELI-ME apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipais 
fora do prazo de validade, e conforme diligência realizada por esta CPL quanto a 
prorrogação de tal certidão, foi constatado que somente a Certidão Negativa 
Municipal referente ao Alvará foi publicado tal prorrogação, portanto, ISS e IPTU 
seria necessário a expedição de novas certidões dentro do prazo de validade; 
quanto a Certidão Simplificada da Junta Comercial foi expedida dia 29/09/2017, 
apresentou-se com prazo superior as exigências editalícias (90 dias), conforme 
determina a cláusula 11, item 11.2.1, letra “e” do edital, contudo, a licitante não 
poderá usufruir dos benefícios da Lei Complementar n.° 123/2006; ademais, 
constatou-se, também, ausência do Termo de Abertura e Encerramento do Livro 
Diário, conforme determina a cláusula 11, item 11.2.3, letra “d” do edital; 
ausência da comprovação expressa dos índices financeiros extraídos do balanço 
patrimonial, conforme determina a cláusula 11, item 11.2.3, letra “c” do edital e 
ausência da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, conforme 
determina a cláusula 11, item 11.2.2, letra “b” do edital, sendo, portanto, 
considerada dessa forma INABILITADA no certame. A Licitante IVO AMARAL 
PUBLICIDADE LTDA. apresentou-se conforme as exigências do edital, sendo 
portanto, considerada de forma HABILITADA no certame. Em virtude disso, 
conforme item 14.14.2. tem-se que a licitante vencedora do certame é IVO 
AMARAL PUBLICIDADE LTDA, posto que a licitante SN MÍDIA PROD. ASSES. 
MARKETING EIRELI-ME, que constava em primeiro lugar na ordem de 
classificação, é considerada inabilitada em virtude das observações acima 
expendidas que não atendem às exigências do edital. A IVO AMARAL 
PUBLICIDADE pede a palavra e se manifesta no sentido que caberia a licitante 
SN MIDIA a o dever de comprovar a prorrogação da validade da certidão e não a 
Comissão a quem competia, tão somente, receber e analisar a entrega dos 
documentos em conformidade com o item 11 e 12.1 do edital, o que, no nosso 
entendimento, restou como favorecimento a licitante. Entendendo, a IVO 
AMARAL que os fatos registrados na analise da comissão seriam suficientes 
para a desclassificação sumária da licitante na fase de habilitação. Em ato 
contínuo, a Sra. Presidente argumentou aos licitantes presentes sobre a vontade 
de interpor recurso quanto a decisão desta CPL, sendo manifestado intenção 
pela Licitante S. N. MÍDIA PROD. ASSES. MARKETING EIRELI-ME no que diz 
respeito aos motivos de sua inabilitação. Sendo assim, a Sra. Presidente 
concedeu o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, 
iniciando-se com a publicação deste resultado. E nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os membros presentes nesta 
sessão. Danielle Fonseca Silva, Presidente da C.P.L. Sílvio Roberto Monteiro dos 
Santos, Secretário da C.P.L. Marcelo Braga dos Santos, Membro da CPL. 
Samara Diniz do Nascimento,S.N MÍDIA PROD. ASSES. MARKETING EIRELLI- 
ME. Luzia Lima Loureiro do Amaral,  IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA 
 
 
 

JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA Nº 33/2017 DO PREGÃO 
Nº 31/2017 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Castanhal, 
nomeada pela Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no que dispõe o art. 
22 do Decreto nº 7.892/13: “Art. 22. Desde que devidamente justificada a 
vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 
por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. (…) § 
3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes. § 4º O instrumento convocatório 
deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem”. Verifica-se, na sistemática consagrada, que o Decreto nº 7.892/13 
admite a utilização da ata de registro de preços por qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública federal (art. 22, caput), estadual, distrital ou  municipal 
(art. 22, § 9º) que não tenha participado do certame licitatório. Para tanto, exige-
se a justificativa da vantajosidade desse procedimento (art. 22, caput), bem como 
a realização de consulta prévia e obtenção de expressa anuência do órgão 
gerenciador (art. 22, caput e § 1º). Além disso, tal qual antes ocorria, a adesão 
permanece condicionada à concordância do fornecedor (art. 22, § 2º). Os valores 
praticados pelos fornecedores vencedores do pregão ,estão com preços menores 
do que a pesquisa realizada no banco de preços, demonstrando-se 
comparativamente a vantajosidade para a adesão dos itens da referida ATA, 
conforme demonstrado na planilha abaixo: 

MAPA COMPARATIVO DE VANTAJOSIDADE:  PESQUISA DO BANCO DE 
PREÇOS X VENCEDORAS DA ATA Nº33/2107 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO 
DO PRODUTO 

EMBALAGE
M 

UND 

QTD. 
TOTA

L 
ESTI
M. 

PREÇO 
DE 
REFERÊN
CIA/BANC
O DE 
PREÇOS 

 PREÇO 
FINAL 
EMPRESAS 
VENCEDORA
S NO 
PREGÃO 
31/2017  

PREÇ
O 

UNIT. 

PREÇ
O 

TOTA
L (R$) 

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 
 

1 

ABACATE 
REGIONAL: 1ª 
qualidade, grau 

médio de 
amadurecimento e 

tamanho médio. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

Caixa 
plástica com 

até 30 
unidades. 

KG 5.000 
R$    

8,88 

R$        
44.40
0,00 

R$    
5,00 

R$          
25.00
0,00 

2 

AÇÚCAR 
TRITURADO: 

Contendo sacarose 
de cana de açúcar, 
branco, peneirado, 

livre de 
fermentação, isento 

de matérias 
terrosas, parasitas e 

detritos animais e 
vegetais. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
transparente

, atóxica 
resistente 
com 1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: fardo 
plástico 

transparente 
até 30 Kg. 

KG 
90.00

0 
R$    

3,50 

R$     
315.0
00,00 

R$    
2,32 

R$        
208.8
00,00 
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3 

AÇÚCAR 
TRITURADO: 

Contendo sacarose 
de cana de açúcar, 
branco, peneirado, 

livre de 
fermentação, isento 

de matérias 
terrosas, parasitas e 

detritos animais e 
vegetais. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
transparente

, atóxica 
resistente 
com 1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: fardo 
plástico 

transparente 
até 30 Kg. 

KG 
30.00

0 
R$    

3,50 

R$     
105.0
00,00 

R$    
2,40 

R$          
72.00
0,00 

4 

ALHO PICADO IN 
NATURA SEM SAL: 

Alho natural em 
pedaços, sem 

adição de 
sal.VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica 

transparente 
do tipo 
balde, 
atóxica 

resistente, 
contendo 
até 1 kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 
papelão de 

até 30 
unidades. 

KG 1.500 
R$ 

20,55 

R$        
30.82
5,00 

R$  
16,42 

R$          
24.63
0,00 

5 

ARROZ AGULHA: 
1ª qualidade (tipo 1), 
beneficiado, polido, 
longo, fino, grãos 
inteiros, isento de 
parasitas, mofo, 

odores estranhos, 
substâncias nocivas, 
matérias terrosas e 
outros. Devem estar 
de acordo com as 

exigências da 
Legislação Sanitária 

em vigor no País 
ANVISA/MS. 

CLASSE: longo fino; 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
transparente

, atóxica 
resistente 
com 1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: fardo 
plástico 

transparente 
até 30 Kg.             

A 
embalagem 

deverá 
conter 

externament
e os dados 

de 
identificação 

e 
procedência, 
informação 
nutricional, 
número do 

lote, data de 
validade, 

quantidade 
do produto. 

KG 
75.00

0 
R$    

3,28 

R$     
246.0
00,00 

R$    
2,60 

R$        
195.0
00,00 

6 

ARROZ AGULHA: 
1ª qualidade (tipo 1), 
beneficiado, polido, 
longo, fino, grãos 
inteiros, isento de 
parasitas, mofo, 

odores estranhos, 
substâncias nocivas, 
matérias terrosas e 
outros. Devem estar 
de acordo com as 

exigências da 
Legislação Sanitária 

em vigor no País 
ANVISA/MS. 

CLASSE: longo fino; 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega.  ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
transparente

, atóxica 
resistente 
com 1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: fardo 
plástico 

transparente 
até 30 Kg.             

A 
embalagem 

deverá 
conter 

externament
e os dados 

de 
identificação 

e 
procedência, 
informação 
nutricional, 
número do 

lote, data de 
validade, 

quantidade 
do produto. 

KG 
25.00

0 
R$    

3,28 

R$        
82.00
0,00 

R$    
2,70 

R$          
67.50
0,00 

7 

ARROZ 
PARBOILIZADO: 

Subgrupo 
parboilizado, Tipo 1, 
Classe longo fino 1 
kg (armazenado em 
embalagem plástica) 

constituídos de 
grãos inteiros, isento 

de sujidades e 
materiais estranhos. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
embalagem 
de 1 kg em 

sacos 
plásticos 

transparente
s e atóxicos, 
limpos não 
violados, 

resistentes 
que 

garantam a 
integridade 
do produto 

até o 
momento do 

consumo, 
acondiciona

dos em 
fardos 

lacrados. A 
embalagem 

deverá 
conter 

externament
e os dados 

de 
identificação 

e 
procedência, 
informação 
nutricional, 
número do 

lote, data de 
validade, 

quantidade 
do produto. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR

KG 
37.50

0 
R$    

3,17 

R$     
118.8
75,00 

R$    
2,65 

R$          
99.37
5,00 
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IA: Fardo 
plástico 

transparente 
até 30 Kg. 

8 

ARROZ 
PARBOILIZADO: 

Subgrupo 
parboilizado, Tipo 1, 
Classe longo fino 1 
kg (armazenado em 
embalagem plástica) 

constituídos de 
grãos inteiros, isento 

de sujidades e 
materiais estranhos. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
embalagem 
de 1 kg em 

sacos 
plásticos 

transparente
s e atóxicos, 
limpos não 
violados, 

resistentes 
que 

garantam a 
integridade 
do produto 

até o 
momento do 

consumo, 
acondiciona

dos em 
fardos 

lacrados. A 
embalagem 

deverá 
conter 

externament
e os dados 

de 
identificação 

e 
procedência, 
informação 
nutricional, 
número do 

lote, data de 
validade, 

quantidade 
do produto. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR

IA: Fardo 
plástico 

transparente 
até 30 Kg. 

KG 
12.50

0 
R$    

3,17 

R$        
39.62
5,00 

R$    
2,80 

R$          
35.00
0,00 

9 

AZEITE DE DENDÊ: 
alimentício, sem 

conservantes e de 
acordo com os 
padrões legais. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entregue. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
tipo PET, 
contendo 
200 ml em 

cada 
unidade. 

EMBALAGE
M 

SECUNDAR
IA, em caixa 
de papelão 
com até 24 
unidades. 

UN 4.500 
R$    

4,58 

R$        
20.61
0,00 

R$    
2,18 

R$            
9.810,

00 

10 

BANANA PRATA: 1ª 
qualidade, sem 
nenhum tipo de 
lesão, tamanho 

médio e grau médio 
de amadurecimento. 

Caixa 
plástica com 

até 10 
dúzias. 

KG 
30.00

0 
R$    

3,73 

R$     
111.9
00,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

11 

BANANA PRATA: 1ª 
qualidade, sem 
nenhum tipo de 
lesão, tamanho 

médio e grau médio 
de amadurecimento. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

Caixa 
plástica com 

até 10 
dúzias. 

KG 
10.00

0 
R$    

3,73 

R$        
37.30
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

12 

BATATA INGLESA: 
1ª qualidade, 

tamanho médio, 
íntegra, de 

consistência firme, 
casca lisa, sem 

indícios de 
germinação e livre 

de fungos e 
sujidades. 

Principal: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

Secundária: 
embalagem 
plástica com 

1 kg. 

KG 
23.25

0 
R$    

4,04 

R$        
93.93
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

13 

BATATA INGLESA: 
1ª qualidade, 

tamanho médio, 
íntegra, de 

consistência firme, 
casca lisa, sem 

indícios de 
germinação e livre 

de fungos e 
sujidades. ITEM 

EXCLUSIVO MEI, 
ME, EPP 

Principal: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

Secundária: 
embalagem 
plástica com 

1 kg. 

KG 7.750 
R$    

4,04 

R$        
31.31
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

14 

BEBIDA LÁCTEA 
UHT SABOR 

CHOCOLATE: De 1ª 
qualidade, 

enriquecido com 
vitaminas e 

minerais, com a 
seguinte 

composição básica: 
Soro de leite, 
açúcar, amido 

modificado, creme 
de leite, pó para 

preparo de bebida 
láctea achocolatada 

(cacau alcalino 
espessante 

e/estabilizante: 
carragena, goma 

xantana, goma guar, 
aroma natural de 

baunilha e 
sacarose), soro do 

leite em pó, leite em 
pó integral, 

estabilizante: citrato 
de sódio e aroma 
idêntico ao natural 
de cacau/ baunilha. 
NÃO CONTENDO 

GLÚTEN. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 60 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
tipo TETRA 

PAK, 
contendo 
200 ml em 

cada 
unidade. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: em caixa 
de papelão 
com até 27 
unidades. 

UN 
60.00

0 
R$    

1,36 

R$        
81.60
0,00 

R$    
1,03 

R$          
61.800,

00 
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BEBIDA LÁCTEA 
UHT SABOR 

CHOCOLATE: De 1ª 
qualidade, 

enriquecido com 
vitaminas e 

minerais, com a 
seguinte 

composição básica: 
Soro de leite, 
açúcar, amido 

modificado, creme 
de leite, pó para 

preparo de bebida 
láctea achocolatada 

(cacau alcalino 
espessante 

e/estabilizante: 
carragena, goma 

xantana, goma guar, 
aroma natural de 

baunilha e 
sacarose), soro do 

leite em pó, leite em 
pó integral, 

estabilizante: citrato 
de sódio e aroma 
idêntico ao natural 
de cacau/ baunilha. 
NÃO CONTENDO 

GLÚTEN. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 60 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
tipo TETRA 

PAK, 
contendo 
200 ml em 

cada 
unidade. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: em caixa 
de papelão 
com até 27 
unidades. 

UN 
20.00

0 
R$    

1,36 

R$        
27.20
0,00 

R$    
1,03 

R$          
20.600,

00 

16 

BISCOITO DOCE 
SABOR LEITE 

EXTRA: Contendo 
basicamente farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, açúcar, 
gordura vegetal, 

amido de milho, soro 
de leite, 

estabilizante (lecitina 
de soja), sal, 

fermento químico. 
(bicarbonato de 

sódio e bicarbonato 
de amônio) fermento 
seco e aromatizante. 
CONTÉM GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
pacote de 

400g. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 4Kg. 

KG 
13.12

5 
R$    

9,10 

R$     
119.4
37,50 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

17 

BISCOITO DOCE 
SABOR LEITE 

EXTRA: Contendo 
basicamente farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, açúcar, 
gordura vegetal, 

amido de milho, soro 
de leite, 

estabilizante (lecitina 
de soja), sal, 

fermento químico. 
(bicarbonato de 

sódio e bicarbonato 
de amônio) fermento 
seco e aromatizante. 
CONTÉM GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
pacote de 

400g. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 4Kg. 

KG 4.375 
R$    

9,10 

R$        
39.81
2,50 

R$    
5,90 

R$          
25.812,

50 

18 

BISCOITO DOCE 
TIPO MAISENA: 

Contendo 
basicamente farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, açúcar, 
gordura vegetal, 

amido de milho, soro 
do leite, sal, 

fermentos químicos, 
estabilizante lectina 
de soja, acidulante 

ácido lático e 
aromatizante. 

CONTÉM GLÚTEN. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
atóxica 

resistente 
com 100g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Pacote 
de 400g. 

EMBALAGE
M 

TERCIÁRIA: 
Caixa de 

papelão até 
4,0kg 

KG 
10.50

0 
R$    

8,14 

R$        
85.47
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

19 

BISCOITO DOCE 
TIPO MAISENA: 

Contendo 
basicamente farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, açúcar, 
gordura vegetal, 

amido de milho, soro 
do leite, sal, 

fermentos químicos, 
estabilizante lectina 
de soja, acidulante 

ácido lático e 
aromatizante. 

CONTÉM GLÚTEN. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
atóxica 

resistente 
com 100g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Pacote 
de 400g. 

EMBALAGE
M 

TERCIÁRIA: 
Caixa de 

papelão até 
4,0kg 

KG 3.500 
R$    

8,14 

R$        
28.49
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 
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BISCOITO DOCE 
TIPO ROSQUINHA 
SABOR CASTANHA 

DO PARÁ: 
Contendo 

basicamente farinha 
de trigo, amido de 

milho, creme 
vegetal, gordura 
vegetal, açúcar 
cristal, açúcar 

investida, farinha de 
castanha do Pará 
desidratada e sal. 

Contém glúten. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
saco de 

polipropileno 
+ polietileno, 
laminado de 

alta 
densidade 
contendo 

400 gramas. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 7Kg. 

KG 9.750 
R$    

9,10 

R$        
88.72
5,00 

R$  
11,2

4 

R$        
109.590

,00 

21 

BISCOITO DOCE 
TIPO ROSQUINHA 
SABOR CASTANHA 

DO PARÁ: 
Contendo 

basicamente farinha 
de trigo, amido de 

milho, creme 
vegetal, gordura 
vegetal, açúcar 
cristal, açúcar 

investida, farinha de 
castanha do Pará 
desidratada e sal. 

Contém glúten. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
saco de 

polipropileno 
+ polietileno, 
laminado de 

alta 
densidade 
contendo 

400 gramas. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 7Kg. 

KG 3.250 
R$    

9,10 

R$        
29.57
5,00 

R$  
11,2

4 

R$          
36.530,

00 

22 

BISCOITO DOCE 
TIPO ROSQUINHA 

SABOR 
CHOCOLATE: 

Contendo 
basicamente farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, cacau em pó, 
açúcar, soro de leite, 

açúcar invertido, 
gordura vegetal, 
amido de milho, 

estabilizante (lecitina 
de soja), sal, 

fermentos químicos 
(bicarbonato de 

sódio e bicarbonato 
de amônio) 

acidulante láctico e 
aromatizantes. 

CONTÉM GLÚTEN. 
Propriedades 

nutricionais: Fibra 
alimentar e proteína. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
pacote de 
até 400g 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 4Kg. 

KG 
10.50

0 
R$    

9,10 

R$        
95.55
0,00 

 NÃO VAMOS 
ADERIR  

23 

BISCOITO DOCE 
TIPO ROSQUINHA 

SABOR 
CHOCOLATE: 

Contendo 
basicamente farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, cacau em pó, 
açúcar, soro de leite, 

açúcar invertido, 
gordura vegetal, 
amido de milho, 

estabilizante (lecitina 
de soja), sal, 

fermentos químicos 
(bicarbonato de 

sódio e bicarbonato 
de amônio) 

acidulante láctico e 
aromatizantes. 

CONTÉM GLÚTEN. 
Propriedades 

nutricionais: Fibra 
alimentar e proteína. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
pacote de 
até 400g 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 4Kg. 

KG 3.500 
R$    

9,10 

R$        
31.85
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

24 

BISCOITO DOCE 
TIPO ROSQUINHA 

SABOR COCO: 
Contendo 

basicamente 
Farinha de trigo 
enriquecida com 

ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura 

vegetal, amido de 
milho, soro de leite, 

coco ralado, 
estabilizante (lecitina 

de soja), sal, 
acidulante (ácido 
lático), fermento 

químico 
(bicarbonato de 

sódio) e 
aromatizante. 

CONTÉM GLÚTEN.  
Propriedades 

nutricionais: fibra 
alimentar, proteínas. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA:  
pacote de 
até 400g 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 4Kg. 

KG 8.500 
R$    

9,10 

R$        
77.35
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 
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BISCOITO 
SALGADO CREAM 

CRACKER TIPO 
SALT: Contendo 

basicamente 
Farinha de trigo, 
gordura vegetal, 
açúcar, amido de 

milho, soro de leite, 
sal fermentos 

químicos 
(bicarbonato de 

sódio e bicarbonato 
de amônio), 

estabilizante lecitina 
de soja, acidulante 

ácido cítrico, 
aromatizante aroma 

de manteiga. 
CONTÉM GLÚTEN. 

Propriedades 
nutricionais: 

contendo proteínas, 
fibra alimentar, ferro. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
atóxica com 
400 gramas.                                                                                
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 
papelão com 

4Kg. 

KG 
13.50

0 
R$    

7,06 

R$        
95.31
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

26 

BISCOITO 
SALGADO CREAM 

CRACKER TIPO 
SALT: Contendo 

basicamente 
Farinha de trigo, 
gordura vegetal, 
açúcar, amido de 

milho, soro de leite, 
sal fermentos 

químicos 
(bicarbonato de 

sódio e bicarbonato 
de amônio), 

estabilizante lecitina 
de soja, acidulante 

ácido cítrico, 
aromatizante aroma 

de manteiga. 
CONTÉM GLÚTEN. 

Propriedades 
nutricionais: 

contendo proteínas, 
fibra alimentar, ferro. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
atóxica com 
400 gramas.                                                                                
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 
papelão com 

4Kg. 

KG 4.500 
R$    

7,06 

R$        
31.77
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

27 

BISCOITO 
SALGADO TIPO 

CREAM CRACKER 
MINI: Contendo 

basicamente 
Farinha de trigo, 
gordura vegetal, 
açúcar, amido de 

milho, soro de leite, 
sal fermentos 

químicos 
(bicarbonato de 

sódio e bicarbonato 
de amônio), 

estabilizante lecitina 
de soja, acidulante 

ácido cítrico, 
aromatizante aroma 

de manteiga. 
CONTÉM GLÚTEN. 

Propriedades 
nutricionais: 

contendo proteínas, 
fibra alimentar, ferro. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
pacote de 
até 400g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrada com 

até 4 Kg. 

KG 9.750 
R$    

7,06 

R$        
68.83
5,00 

R$    
6,06 

R$          
59.08
5,00 

28 

BISCOITO 
SALGADO TIPO 

CREAM CRACKER 
MINI: Contendo 

basicamente 
Farinha de trigo, 
gordura vegetal, 
açúcar, amido de 

milho, soro de leite, 
sal fermentos 

químicos 
(bicarbonato de 

sódio e bicarbonato 
de amônio), 

estabilizante lecitina 
de soja, acidulante 

ácido cítrico, 
aromatizante aroma 

de manteiga. 
CONTÉM GLÚTEN. 

Propriedades 
nutricionais: 

contendo proteínas, 
fibra alimentar, ferro. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
pacote de 
até 400g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrada com 

até 4 Kg. 

KG 3.250 
R$    

7,06 

R$        
22.94
5,00 

R$    
6,06 

R$          
19.69
5,00 



Castanhal-PA, 25 de janeiro de 2018.                    Diário Oficial                       Ano XXIV             Edição nº 634 

8 
 

29 

BISCOITO WAFFER 
RECHEADO 

SABOR 
CHOCOLATE: 

Contendo 
basicamente farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, açúcar, 
gordura vegetal 

hidrogenada, amido 
de milho, 

estabilizante (lecitina 
de soja), sal, corante 
carmim cochonilha, 
fermento químico. 
(Bicarbonato de 

Sódio) e 
aromatizante. 

CONTÉM GLÚTEN. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
individuais 

de 35 
gramas. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 3Kg. 

KG 6.000 
R$ 

13,09 

R$        
78.54
0,00 

R$  
10,38 

R$          
62.28
0,00 

30 

BISCOITO WAFFER 
RECHEADO 

SABOR 
MORANGO: 

Contendo 
basicamente farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, açúcar, 
gordura vegetal 

hidrogenada, amido 
de milho, 

estabilizante (lecitina 
de soja), sal, corante 
carmim cochonilha, 
fermento químico. 
(bicarbonato de 

sódio) e 
aromatizante. 

CONTÉM GLÚTEN. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
individuais 

de 35 
gramas. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 3Kg. 

KG 6.000 
R$ 

13,09 

R$        
78.54
0,00 

R$  
10,38 

R$          
62.28
0,00 

31 

CAFÉ EM PÓ: 
produto 

devidamente 
selecionado, 

beneficiado, torrado 
e moído, embalado 
a vácuo com selo 

ABIC. VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástico tipo 
vácuo, não 

transparente
, atóxico, 

fechado, até 
500g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrada com 
até 10 Kg. 

KG 4.000 
R$ 

17,88 

R$        
71.52
0,00 

R$  
17,48 

R$          
69.92
0,00 

32 

CANELA EM PÓ: 
Contendo 

basicamente canela 
e açúcar. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
Plástica, 

transparente
, atóxico de 
polietileno 

liso. 
Contendo 
até 50g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrada com 
até 10 Kg. 

UN 12000 
R$    

1,60 

R$        
19.20
0,00 

R$    
0,95 

R$          
11.40
0,00 

33 

CANJIQUINHA DE 
MILHO (CURAU): 

contendo 
basicamente açúcar, 
farinha de milho pré-

cozido, amido de 
milho, gordura 

vegetal 
hidrogenada, sal 

refinado, aroma de 
milho verde e 

corante amarelo 
tartrazina. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástico 

transparente
, atóxico, 
fechado, 
coloração 
amarela, 
contendo 
até 500 
gramas. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 
papelão com 

até 3 Kg. 

KG 3.000 
R$    

6,44 

R$        
19.32
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

34 

CARNE BOVINA 
EM CUBOS 

CONGELADA 
(COXÃO MOLE): 
aspecto próprio, 

firme, não 
amolecida, não 
pegajosa, cor 

vermelho vivo e sem 
manchas 

esverdeadas. 
Propriedades 
organolépticas 

(aroma, sabor, cor e 
textura) 

preservadas. 
INSPECIONADO 

PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA 
(SIF ou SIE). Este 

alimento deverá ser 
entregue em veiculo 

frigorífico com 
termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 24 horas 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
individual de 
até 3 Kg a 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
com rótulo 

interno. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão 
ondulado, 
lacrado, 

capacidade 
de 10 Kg ou 

20 Kg. 
Mantida sob 
congelament
o a – 18 °C. 

KG 
71.25

0 
R$ 

24,36 

R$  
1.735.
650,0

0 

R$  
20,4

0 

R$    
1.453.5
00,00 
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35 

CARNE BOVINA 
EM CUBOS 

CONGELADA 
(COXÃO MOLE): 
aspecto próprio, 

firme, não 
amolecida, não 
pegajosa, cor 

vermelho vivo e sem 
manchas 

esverdeadas. 
Propriedades 
organolépticas 

(aroma, sabor, cor e 
textura) 

preservadas. 
INSPECIONADO 

PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA 
(SIF ou SIE). Este 

alimento deverá ser 
entregue em veiculo 

frigorífico com 
termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 24 horas 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
individual de 
até 3 Kg a 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
com rótulo 

interno. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão 
ondulado, 
lacrado, 

capacidade 
de 10 Kg ou 

20 Kg. 
Mantida sob 
congelament
o a – 18 °C. 

KG 
23.75

0 
R$ 

24,36 

R$     
578.5
50,00 

R$  
20,0

0 

R$        
475.000

,00 

36 

CARNE MOÍDA 
BOVINA DE 
MÚSCULO 

CONGELADA:  
contendo até 8% 
gordura, aspecto 

próprio, firme, não 
amolecida, não 
pegajosa, cor 

vermelho vivo e sem 
manchas 

esverdeadas. 
Propriedades 
organolépticas 

(aroma, sabor, cor e 
textura) 

preservadas. 
INSPECIONADO 

PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA 
(SIF ou SIE). Este 

alimento deverá ser 
entregue em veículo 

frigorífico com 
termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
individual de 
até 1 kg. A 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
c/ rótulo 
interno. 

Embalagem 
secundária: 

Caixa de 
papelão 

ondulado de 
capacidade 
de 10 ou 20 
kg. Mantida 

sob 
congelament

o a -18ºc. 
Devem estar 

de acordo 
com as 

exigências 
do Ministério 

da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecime

nto. 

KG 
33.75

0 
R$ 

16,69 

R$     
563.2
87,50 

R$  
13,8

5 

R$        
467.437

,50 

37 

CARNE MOÍDA 
BOVINA DE 
MÚSCULO 

CONGELADA:  
contendo até 8% 
gordura, aspecto 

próprio, firme, não 
amolecida, não 
pegajosa, cor 

vermelho vivo e sem 
manchas 

esverdeadas. 
Propriedades 
organolépticas 

(aroma, sabor, cor e 
textura) 

preservadas. 
INSPECIONADO 

PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA 
(SIF ou SIE). Este 

alimento deverá ser 
entregue em veículo 

frigorífico com 
termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
individual de 
até 1 kg. A 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
c/ rótulo 
interno. 

Embalagem 
secundária: 

Caixa de 
papelão 

ondulado de 
capacidade 
de 10 ou 20 
kg. Mantida 

sob 
congelament

o a -18ºc. 
Devem estar 

de acordo 
com as 

exigências 
do Ministério 

da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecime

nto. 

KG 
11.25

0 
R$ 

16,69 

R$     
187.7
62,50 

R$  
13,8

5 

R$        
155.812

,50 

38 

CEBOLA BRANCA: 
1ª qualidade, 

tamanho médio, 
íntegra, de 

consistência firme, 
sem indícios de 

germinação, livre de 
fungos e sujidades. 

EMBALAGE
M  

PRINCIPAL: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDAR
IA: 

embalagem 
plástica com 

1 kg. 

KG 
21.00

0 
R$    

3,45 

R$        
72.45
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

39 

CEBOLA BRANCA: 
1ª qualidade, 

tamanho médio, 
íntegra, de 

consistência firme, 
sem indícios de 

germinação, livre de 
fungos e sujidades. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

EMBALAGE
M  

PRINCIPAL: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDAR
IA: 

embalagem 
plástica com 

1 kg. 

KG 7.000 
R$    

3,45 

R$        
24.15
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 
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40 

CHARQUE BOVINO 
DIANTEIRO: 

Charque bovino 
dianteiro: contendo 
basicamente carne 
bovina e sal. Com 

porção de 30g 
proteínas de no 

mínimo 7g, gorduras 
totais no Maximo 3g. 

Com identificação 
(data de fabricação, 

validade, peso, 
procedência, 

número do registro 
no SIF e SIE) em 
cada embalagem.  
Devem estar de 
acordo com as 
exigências do 
Ministério da 

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica a 

vácuo até 1 
Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: plástica, 
fardo de até 

30 Kg. 

KG 
16.12

5 
R$ 

20,62 

R$     
332.4
97,50 

R$  
20,5

0 

R$        
330.562

,50 

41 

CHARQUE BOVINO 
DIANTEIRO: 

Charque bovino 
dianteiro: contendo 
basicamente carne 
bovina e sal. Com 

porção de 30g 
proteínas de no 

mínimo 7g, gorduras 
totais no Maximo 3g. 

Com identificação 
(data de fabricação, 

validade, peso, 
procedência, 

número do registro 
no SIF e SIE) em 
cada embalagem.  
Devem estar de 
acordo com as 
exigências do 
Ministério da 

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica a 

vácuo até 1 
Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: plástica, 
fardo de até 

30 Kg. 

KG 5.375 
R$ 

20,62 

R$     
110.8
32,50 

R$    
20,5

0 

R$          
110.187

,50 

42 

ACHOCOLATADO 
EM PÓ: Produto 
preparado com 

cacau obtido por 
processo 

tecnológico 
adequado podendo 

conter outras 
substâncias 
alimentícias 
aprovadas. 

Propriedades 
Nutricionais: Açúcar, 

Cacau em pó, 
maltodextrina, sal, 
minerais (ferro e 
zinco), complexo 

vitamínico (vitamina 
A, D3, D-Biotina, 

ácido Fólico, 
Niacinamida, àcido 

pantotênico, B1, 
B12, B2, B6), 

estabilizante lecitina 
de soja e aroma 
natural de cacau 

com baunilha. Não 
contém glúten.  
Devem estar de 
acordo com as 
exigências da 

Legislação Sanitária 
em vigor no País 

ANVISA/MS. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 60 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástico tipo 
sachê, não 

transparente
, atóxico, 

fechado, até 
400g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrada com 
até 10 Kg. 

KG 
15.00

0 
R$ 

16,45 

R$     
246.7
50,00 

R$    
6,80 

R$        
102.000

,00 

43 

ACHOCOLATADO 
EM PÓ: Produto 
preparado com 

cacau obtido por 
processo 

tecnológico 
adequado podendo 

conter outras 
substâncias 
alimentícias 
aprovadas. 

Propriedades 
Nutricionais: Açúcar, 

Cacau em pó, 
maltodextrina, sal, 
minerais (ferro e 
zinco), complexo 

vitamínico (vitamina 
A, D3, D-Biotina, 

ácido Fólico, 
Niacinamida, àcido 

pantotênico, B1, 
B12, B2, B6), 

estabilizante lecitina 
de soja e aroma 
natural de cacau 

com baunilha. Não 
contém glúten.  
Devem estar de 
acordo com as 
exigências da 

Legislação Sanitária 
em vigor no País 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástico tipo 
sachê, não 

transparente
, atóxico, 

fechado, até 
400g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrada com 
até 10 Kg. 

KG 5.000 
R$ 

16,45 

R$        
82.25
0,00 

R$    
6,80 

R$          
34.000,

00 
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ANVISA/MS. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 60 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

44 

COLORÍFICO: 
corante de boa 

qualidade, produto 
constituído pela 

mistura de fubá de 
mandioca com 

urucum em pó, com 
aspecto de pó fino, 
cor, cheiro e sabor 

próprios. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástico 

transparente
, atóxico, 

fechado, até 
1Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Fardo 
plástico, 

lacrado com 
até 30 Kg. 

KG 2.000 
R$    

8,02 

R$        
16.04
0,00 

R$    
5,67 

R$          
11.340,

00 

45 

COXA E 
SOBRECOXA DE 

FRANGO: Carne de 
frango tipo coxa e 

sobrecoxa, 
congelado, não 
temperado, sem 

pele, com adição de 
água de no máximo 
4%. Aspecto próprio, 

não amolecida e 
nem pegajosa, cor 

própria sem 
manchas 

esverdeada, cheiro 
e sabor próprio, com 

ausência de 
sujidades, parasitos 

e larvas. Com 
etiquetas de 
identificação 

(validade, peso, 
procedência, 

número do registro 
no SIF ou SIE) em 
cada embalagem.  
Devem estar de 
acordo com as 
exigências do 
Ministério da 

Agricultura, pecuária 
e Abastecimento. 

Este alimento 
deverá ser entregue 
em veículo frigorífico 

com termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA 
individual a 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
c/ rotulo 

interno, de 1 
kg/mantida 

sob 
congelament

o a -18ºc. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão 
ondulado de 
capacidade 
até 20 kg. 

KG 
37.50

0 
R$    

7,97 

R$     
298.8
75,00 

R$    
6,32 

R$        
237.000

,00 

46 

COXA E 
SOBRECOXA DE 

FRANGO: Carne de 
frango tipo coxa e 

sobrecoxa, 
congelado, não 
temperado, sem 

pele, com adição de 
água de no máximo 
4%. Aspecto próprio, 

não amolecida e 
nem pegajosa, cor 

própria sem 
manchas 

esverdeada, cheiro 
e sabor próprio, com 

ausência de 
sujidades, parasitos 

e larvas. Com 
etiquetas de 
identificação 

(validade, peso, 
procedência, 

número do registro 
no SIF ou SIE) em 
cada embalagem.  
Devem estar de 
acordo com as 
exigências do 
Ministério da 

Agricultura, pecuária 
e Abastecimento. 

Este alimento 
deverá ser entregue 
em veículo frigorífico 

com termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA 
individual a 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
c/ rotulo 

interno, de 1 
kg/mantida 

sob 
congelament

o a -18ºc. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão 
ondulado de 
capacidade 
até 20 kg. 

KG 
12.50

0 
R$    

7,97 

R$        
99.62
5,00 

R$    
6,35 

R$          
79.375,

00 

47 

CREME DE LEITE: 
estabilizante fosfato 

dissódico, sem 
glúten. VALIDADE: 

o produto deve 
conter data de 

fabricação de até 
120 dias anteriores 
à data de entrega. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
tipo lata 

contendo 
300 g em 

cada 
unidade. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: em caixa 
de papelão 
com até 30 
unidades. 

UN 
10.00

0 
R$    

4,25 

R$        
42.50
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 
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48 

DOCE DE LEITE: 
consistência 

pastosa, firme, à 
base de leite, cor 

caramelo à marrom, 
com proteínas, 
açúcares, sem 
gordura trans. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 60 dias 
anteriores a data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica, não 
transparente

, atóxico, 
fechado, 

pesando até 
1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrado com 

até 6 Kg. 

KG 2.600 
R$ 

11,61 

R$        
30.18
6,00 

R$    
8,00 

R$          
20.800,

00 

49 

ERVILHA VERDE 
EM CONSERVA: 
preparada com 

vegetais 
selecionados e 
produzidos em 

conformidade com a 
legislação vigente. 
Embalagem sem 

sinais de alterações 
(estofamentos, 
vazamentos, 

corrosões internas, 
amassamentos), 

bem como, 
quaisquer 

modificações de 
natureza física, 

química ou 
organoléptica do 

produto. VALIDADE: 
o produto deve 
conter data de 

fabricação de até 
120 dias anteriores 
à data de entrega. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
tipo LATA, 
contendo 
300g em 

cada 
unidade.  

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: em caixa 
de papelão 
com até 30 

Kg 

UN 
10.00

0 
R$    

2,11 

R$        
21.10
0,00 

R$    
1,55 

R$          
15.500,

00 

50 

EXTRATO DE 
TOMATE: Produto 

resultante da 
concentração de 
frutos maduros 

adicionado de sal e 
açúcar. 

Composição: Polpa 
de Tomate, Açúcar e 

Sal. Não Contém 
Glúten. Simples e 

concentrado, 
elaborado com 

frutos sadios, limpos 
e sem sementes. 

Isento de 
fermentações. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
saches de 
350g em 

cada 
unidade. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: em caixa 
de papelão 
com até 30 

Kg 

UN 
10.00

0 
R$    

2,55 

R$        
25.50
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

51 

FARINHA DE 
TRIGO SEM 

FERMENTO: farinha 
de trigo enriquecido 
com ferro e ácido 

fólico, contém 
glúten. VALIDADE: 

o produto deve 
conter data de 

fabricação de até 
120 dias anteriores 
à data de entrega. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
transparente

, atóxica 
resistente 
com 1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Fardo 
plástico 

transparente 
até 30 Kg 

KG 4.000 
R$    

3,09 

R$        
12.36
0,00 

R$    
2,50 

R$          
10.000,

00 

52 

FARINHA LÁCTEA: 
sabor natural, 

composta de farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, açúcar, leite 
em pó integral, 

vitaminas, minerais, 
sal e aromatizantes, 

contendo glúten. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
polipropileno

, não 
transparente

, atóxico, 
fechado, 

pesando até 
500g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrado com 

até 5 Kg. 

KG 
12.75

0 
R$ 

17,27 

R$     
220.1
92,50 

R$  
13,4

0 

R$        
170.850

,00 

53 

FARINHA LÁCTEA: 
sabor natural, 

composta de farinha 
de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 

fólico, açúcar, leite 
em pó integral, 

vitaminas, minerais, 
sal e aromatizantes, 

contendo glúten. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
polipropileno

, não 
transparente

, atóxico, 
fechado, 

pesando até 
500g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrado com 

até 5 Kg. 

KG 4.250 
R$ 

17,27 

R$        
73.39
7,50 

R$  
13,4

0 

R$          
56.950,

00 

54 

FEIJÃO 
CARIOQUINHA: 

feijão tipo 1, grãos 
de tamanho e 

formas naturais, 
escuros, maduros, 
limpos, isentos de 
material terroso, 

sujidades e mistura 
de outras 

variedades e 
espécies conforme 
estabelecido pelo 

Ministério da 
Agricultura. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica, não 
transparente

, atóxico, 
fechado, 

pesando até 
1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Fardo 
plástico, 

lacrado com 
até 30 Kg. 

KG 
10.30

0 
R$    

7,45 

R$        
76.73
5,00 

R$    
4,60 

R$          
47.380,

00 
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55 

FEIJÃO PRETO: 
feijão tipo 1, preto, 

grãos de tamanho e 
formas naturais, 

escuros, maduros, 
limpos, isentos de 
material terroso, 

sujidades e mistura 
de outras 

variedades e 
espécies conforme 
estabelecido pelo 

Ministério da 
Agricultura. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica, não 
transparente

, atóxico, 
fechado, 

pesando até 
1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Fardo 
plástico, 

lacrado com 
até 30 Kg. 

KG 
10.00

0 
R$    

7,16 

R$        
71.60
0,00 

R$    
4,73 

R$          
47.300,

00 

56 

FILE DE PEITO DE 
FRANGO: Carne de 
frango tipo filé peito 

congelado, não 
temperado, sem 

pele, com adição de 
água de no máximo 
4%. Aspecto próprio, 

não amolecida e 
nem pegajosa, cor 

própria sem 
manchas 

esverdeada, cheiro 
e sabor próprio, com 

ausência de 
sujidades, parasitos 

e larvas. Com 
etiquetas de 
identificação 

(validade, peso, 
procedência, 

número do registro 
no SIF ou SIE) em 
cada embalagem.  
Devem estar de 
acordo com as 
exigências do 
Ministério da 

Agricultura, pecuária 
e Abastecimento. 

Este alimento 
deverá ser entregue 
em veículo frigorífico 

com termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA 
individual a 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
c/ rotulo 

interno, de 1 
kg/mantida 

sob 
congelament

o a -18ºc. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão 
ondulado de 
capacidade 
até 20 kg. 

KG 
75.00

0 
R$ 

10,22 

R$     
766.5
00,00 

R$  
10,0

0 

R$        
750.000

,00 

57 

FILE DE PEITO DE 
FRANGO: Carne de 
frango tipo filé peito 

congelado, não 
temperado, sem 

pele, com adição de 
água de no máximo 
4%. Aspecto próprio, 

não amolecida e 
nem pegajosa, cor 

própria sem 
manchas 

esverdeada, cheiro 
e sabor próprio, com 

ausência de 
sujidades, parasitos 

e larvas. Com 
etiquetas de 
identificação 

(validade, peso, 
procedência, 

número do registro 
no SIF ou SIE) em 
cada embalagem.  
Devem estar de 
acordo com as 
exigências do 
Ministério da 

Agricultura, pecuária 
e Abastecimento. 

Este alimento 
deverá ser entregue 
em veículo frigorífico 

com termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA 
individual a 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
c/ rotulo 

interno, de 1 
kg/mantida 

sob 
congelament

o a -18ºc. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão 
ondulado de 
capacidade 
até 20 kg. 

KG 
25.00

0 
R$ 

10,22 

R$     
255.5
00,00 

R$  
10,0

0 

R$        
250.000

,00 

58 

FILÉ DE PEIXE 
CONGELADO 

(PESCADA 
AMARELA): 

Apresentar-se 
congelado, limpo, 

sem escamas, sem 
couro, sem espinhas 
e sem vísceras, em 

filés. Contendo 
INSPECIONADO 

PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA 
(SIF ou SIE). Este 

alimento deverá ser 
entregue em veículo 

frigorífico com 
termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
individual de 
até 1 Kg a 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
com rótulo 

interno. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão 
ondulado, 
lacrado, 

capacidade 
de 10 ou 20 
Kg. Mantida 

sob 
congelament
o a – 18 °C. 

KG 
45.00

0 
R$ 

26,90 

R$  
1.210.
500,0

0 

R$  
26,7

8 

R$    
1.205.1
00,00 
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FILÉ DE PEIXE 
CONGELADO 

(PESCADA 
AMARELA): 

Apresentar-se 
congelado, limpo, 

sem escamas, sem 
couro, sem espinhas 
e sem vísceras, em 

filés. Contendo 
INSPECIONADO 

PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA 
(SIF ou SIE). Este 

alimento deverá ser 
entregue em veículo 

frigorífico com 
termômetro 
indicando a 
temperatura. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 30 dias 
anteriores à data de 

entrega.   ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
individual de 
até 1 Kg a 
vácuo em 

sacos 
plásticos de 
polietileno 

liso, atóxico 
com rótulo 

interno. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão 
ondulado, 
lacrado, 

capacidade 
de 10 ou 20 
Kg. Mantida 

sob 
congelament
o a – 18 °C. 

KG 
15.00

0 
R$ 

26,90 

R$     
403.5
00,00 

R$  
26,7

8 

R$        
401.700

,00 

60 

GOIABADA: polpa 
de goiaba, açúcar, 

estabilizante de 
pectina cítrica, 

acidulante, ácido 
cítrico e conservador 
benzoato de sódio. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 60 dias 
anteriores à data de 

entrega.  ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica, não 
transparente

, atóxico, 
fechado, 

pesando até 
1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Caixa de 

papelão, 
lacrado com 

até 6 Kg. 

KG 6.000 
R$    

9,20 

R$        
55.20
0,00 

R$    
9,20 

R$          
55.200,

00 

61 

IOGURTE COM 
POLPA DE 
MORANGO: 

Contendo 
basicamente, leite 

em pó reconstituído, 
açúcar, amido 

modificado, 
preparado de polpa 

de fruta sabor 
morango, aroma 

natural e fermento 
lácteo, devem estar 
de acordo com as 

exigências do 
ministério da 

agricultura, pecuária 
e abastecimento. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 48 horas 
anteriores à data de 

entrega. Este 
alimento deverá ser 
entregue em veículo 

frigorífico com 
termômetro 
indicando a 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
bandeja com 
no mínimo 

04 potes de 
poliestireno 
contendo 90 

gramas 
cada 

unidade. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR

IA: 
acondiciona
da em caixa 
de papelão 
contendo no 
mínimo 12 
bandejas, 

estocada em 
câmera 

frigoríficas 
em 

temperatura 
de 0 a 10ºc. 

L 
75.00

0 
R$    

7,14 

R$     
535.5
00,00 

R$    
7,14 

R$        
535.500

,00 

temperatura. 

62 

IOGURTE COM 
POLPA DE 
MORANGO: 

Contendo 
basicamente, leite 

em pó reconstituído, 
açúcar, amido 

modificado, 
preparado de polpa 

de fruta sabor 
morango, aroma 

natural e fermento 
lácteo, devem estar 
de acordo com as 

exigências do 
ministério da 

agricultura, pecuária 
e abastecimento. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 48 horas 
anteriores à data de 

entrega. Este 
alimento deverá ser 
entregue em veículo 

frigorífico com 
termômetro 
indicando a 

temperatura.  ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
bandeja com 
no mínimo 

04 potes de 
poliestireno 
contendo 90 

gramas 
cada 

unidade. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR

IA: 
acondiciona
da em caixa 
de papelão 
contendo no 
mínimo 12 
bandejas, 

estocada em 
câmera 

frigoríficas 
em 

temperatura 
de 0 a 10ºc. 

L 
25.00

0 
R$    

7,14 

R$     
178.5
00,00 

R$    
7,14 

R$        
178.500

,00 

63 

LARANJA PÊRA: 1ª 
qualidade, sem 

quaisquer tipos de 
lesões e grau de 
amadurecimento 
adequado para o 
consumo.  ITEM 

EXCLUSIVO MEI, 
ME, EPP 

Caixa 
plástica com 

até 30 
unidades. 

KG 
25.00

0 
R$    

1,96 

R$        
49.00
0,00 

 NÃO VAMOS 
ADERIR  
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LEITE 
CONDENSADO: 

Leite integral, 
açúcar, leite em pó 
e/ou permeado de 

leite, lactose. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega.  ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
tipo LATA, 
contendo 
395 g em 

cada 
unidade. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão com 

até 27 
unidades. 

UN 5.000 
R$    

4,61 

R$        
23.05
0,00 

R$    
4,19 

R$          
20.950,

00 

65 

LEITE DE COCO 
PARA FINS 

CULINÁRIOS: Leite 
de Coco, água, 

conservador INS 
202, INS 211 e INS 
223, Acidulante INS 
330 e Espessante 

INS 466. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
vasilhame 
de vidro 

transparente 
ou tipo PET 
de 500 ml 

por unidade. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 
papelão com 

até 3 Kg. 

UN 
11.25

0 
R$    

5,59 

R$        
62.88
7,50 

R$    
2,98 

R$          
33.525,

00 

66 

LEITE DE COCO 
PARA FINS 

CULINÁRIOS: Leite 
de Coco, água, 

conservador INS 
202, INS 211 e INS 
223, Acidulante INS 
330 e Espessante 

INS 466. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega.  ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
vasilhame 
de vidro 

transparente 
ou tipo PET 
de 500 ml 

por unidade. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 
papelão com 

até 3 Kg. 

UN 3.750 
R$    

5,59 

R$        
20.96
2,50 

R$    
2,98 

R$          
11.175,

00 

67 

LEITE EM PÓ 
INTEGRAL: pó 
uniforme sem 

grumos, cor branco 
amarelado, de 

primeira qualidade, 
com no mínimo 
carboidrato 10g, 

mínimo 6g de 
proteína e mínimo 

de 200mg de cálcio. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 60 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
saches de 

polipropileno 
de 200g, 
data do 

vencimento 
de no 

mínimo 1 
(um) ano, 

estampada 
na 

embalagem. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: fardo de 
papelão com 

até 10 Kg. 

KG 
67.50

0 
R$ 

20,53 

R$  
1.385.
775,0

0 

R$  
17,4

5 

R$    
1.177.8
75,00 

68 

LEITE EM PÓ 
INTEGRAL: pó 
uniforme sem 

grumos, cor branco 
amarelado, de 

primeira qualidade, 
com no mínimo 
carboidrato 10g, 

mínimo 6g de 
proteína e mínimo 

de 200mg de cálcio. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 60 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
saches de 

polipropileno 
de 200g, 
data do 

vencimento 
de no 

mínimo 1 
(um) ano, 

estampada 
na 

embalagem. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: fardo de 
papelão com 

até 10 Kg. 

KG 
22.50

0 
R$ 

20,53 

R$     
461.9
25,00 

R$  
17,9

4 

R$        
403.650

,00 

69 

MACARRÃO 
ESPAGUETE DE 
TRIGO: massa de 

trigo com sêmola de 
trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico. 
CONTÉM GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
polipropileno

, fechado 
automaticam

ente por 
termossolda

gem na 
horizontal / 
vertical com 
peso de no 
mínimo 500 

gramas. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR

IA: Fardo 
plástico 

transparente
, atóxico 

com até 10 
Kg. 

KG 
22.50

0 
R$    

4,15 

R$        
93.37
5,00 

R$    
3,62 

R$          
81.450,

00 

70 

MACARRÃO 
ESPAGUETE DE 
TRIGO: massa de 

trigo com sêmola de 
trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico. 
CONTÉM GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
polipropileno

, fechado 
automaticam

ente por 
termossolda

gem na 
horizontal / 
vertical com 
peso de no 
mínimo 500 

gramas. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR

IA: Fardo 
plástico 

transparente
, atóxico 

com até 10 
Kg. 

KG 7.500 
R$    

4,15 

R$        
31.12
5,00 

R$    
3,99 

R$          
29.925,

00 



Castanhal-PA, 25 de janeiro de 2018.                    Diário Oficial                       Ano XXIV             Edição nº 634 

16 
 

71 

MACARRÃO PARA 
SOPA (CONCHA): A 
massa de trigo com 

sêmola de trigo 
fortificada, ferro e 

ácido fólico. 
CONTÉM GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
polipropileno

, fechado 
automaticam

ente por 
termossolda

gem na 
horizontal/ 

vertical com 
peso de no 
máximo 500 

gramas. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR

IA: Fardo 
plástico 

transparente
, atóxico 

com até 10 
Kg. 

KG 8.000 
R$    

6,66 

R$        
53.28
0,00 

R$    
4,68 

R$          
37.440,

00 

72 

MACARRÃO TIPO 
PARAFUSO 

(FUSILE): A massa 
de trigo com sêmola 
de trigo fortificada 
com ferro e ácido 
fólico. CONTÉM 

GLÚTEN. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
polipropileno

, fechado 
automaticam

ente por 
termossolda

gem na 
horizontal/ve

rtical com 
peso de no 
mínimo 500 

gramas. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR

IA: Fardo 
plástico 

transparente
, atóxico 

com até 5 
Kg. 

KG 8.000 
R$    

5,41 

R$        
43.28
0,00 

R$    
4,68 

R$          
37.440,

00 

73 

MARGARINA COM 
SAL: Óleos vegetais 

líquidos e 
hidrogenados, água, 
sal, leite desnatado 

e reconstituído, 
vitamina A e beta 

caroteno, 
estabilizante mono e 

diglicerídeos de 
ácidos graxos, éster 

de poliglicerol de 
ácidos graxos e 
lecitina de soja, 

conservador 
benzoato de sódio, 
aroma idêntico ao 

natural de manteiga, 
corante natural de 
urucum, acidulante 
ácido lático e ácido 

cítrico e antioxidante 
EDTA cálcico 

dissódico.  NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
Potes 

plásticos de 
polipropileno 

até 500g. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: caixa de 
papelão até 

6 Kg.  A 
embalagem 

deverá 
conter 

externament
e os dados 

de 
identificação 

e 
procedência, 
informação 
nutricional, 
número do 

lote, data de 
validade, 

quantidade 
do produto e 
número do 

registro. 

KG 6.200 
R$    

6,38 

R$        
39.55
6,00 

R$    
5,98 

R$          
37.076,

00 

74 

MELANCIA: 1ª 
qualidade, sem 

quaisquer tipos de 
lesões e grau de 
amadurecimento 
adequado para o 
consumo. ITEM 

EXCLUSIVO MEI, 
ME, EPP 

Caixa 
plástica com 

até 30 
unidades. 

KG 
20.00

0 
R$    

1,84 

R$        
36.80
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

75 

MILHO BRANCO 
(CANJICA): tipo 1, 

classe branca, 
categoria especial, 
isento de parasitas, 

mofos, odores 
estranhos, 

substancias nocivas, 
matérias terrosas e 
outros. VALIDADE: 

o produto deve 
conter data de 

fabricação de até 
120 dias anteriores 
à data de entrega. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica 

transparente
, atóxica 

resistente de 
500 g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Fardo 
plástico 

transparente 
até 10 Kg. 

KG 6.000 
R$    

6,46 

R$        
38.76
0,00 

R$    
4,06 

R$          
24.360,

00 
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MILHO PARA 
PIPOCA: Grãos de 
milho para pipoca, 

especie Zea mays L. 
everta, com 

propriedades 
organolépticas 

preservadas (aroma, 
cor, sabor e textura). 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica 

transparente
, atóxica 

resistente de 
500 g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Fardo 
plástico 

transparente 
até 3 Kg. 

KG 3.700 
R$    

5,30 

R$        
19.61
0,00 

R$    
4,37 

R$          
16.169,

00 

77 

MILHO VERDE EM 
CONSERVA: 

preparado com 
vegetais 

selecionados e 
produzidos em 

conformidade com a 
legislação vigente. 
Embalagem sem 

sinais de alterações 
(estufamentos, 
vazamentos, 

corrosões internas, 
amassados), bem 
como, quaisquer 
modificações de 
natureza física, 

química ou 
organoléptica do 

produto. VALIDADE: 
o produto deve 
conter data de 

fabricação de até 
120 dias anteriores 
à data de entrega. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
tipo LATA, 
contendo 
300g em 

cada 
unidade. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: em caixa 
de papelão 
com até 30 

Kg 

UN 7.000 
R$    

1,94 

R$        
13.58
0,00 

R$    
1,94 

R$          
13.580,

00 

78 

ÓLEO DE SOJA 
REFINADO: 

Alimentício, produto 
refinado, com 

vitamina E. Este 
produto não contém 

gordura trans por 
ser de origem 

vegetal. VALIDADE: 
o produto deve 
conter data de 

fabricação de até 
120 dias anteriores 
à data de entrega. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA:  
tipo PET, 
contendo 
900 ml em 

cada 
unidade. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: em caixa 
de papelão 
com até 20 
unidades. 

UN 5.000 
R$    

4,19 

R$        
20.95
0,00 

 R$    
3,70  

 R$          
18.500,
00  

79 

OVOS DE 
GALINHA: tipo 

médio extra, cor 
branco, sem 
rachaduras. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 24 horas 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
de papelão, 

com 30 
unidades. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA:  em 

caixa de 
papelão com 

até 360 

UN 
36.00

0 
R$    

0,51 

R$        
18.36
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

unidades. 

80 

PÃO DE CHÁ: o pão 
deverá ser fabricado 
com matérias primas 

de primeira 
qualidade, isentos 
de matéria terrosa, 

parasitas e em 
perfeito estado de 

conservação.  
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 24 horas 
anteriores à data de 

entrega. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástico, 

transparente
, fechado, 
pesando 

cada 
unidade 

50g. 

KG 
50.25

0 
R$ 

11,35 

R$     
570.3
37,50 

R$    
9,47 

R$        
475.867

,50 

81 

PÃO DE CHÁ: o pão 
deverá ser fabricado 
com matérias primas 

de primeira 
qualidade, isentos 
de matéria terrosa, 

parasitas e em 
perfeito estado de 

conservação.  
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 24 horas 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástico, 

transparente
, fechado, 
pesando 

cada 
unidade 

50g. 

KG 
16.75

0 
R$ 

11,35 

R$     
190.1
12,50 

R$    
9,45 

R$        
158.287

,50 

82 

PIMENTÃO VERDE: 
1ª qualidade, 

tamanho médio, 
íntegro de 

consistência firme 
casca lisa e livre de 
fungos e sujidades. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDAR
IA: 

embalagem 
plástica com 

1 kg. 

KG 
11.25

0 
R$    

5,94 

R$        
66.82
5,00 

R$    
5,94 

R$          
66.825,

00 

83 

PIMENTÃO VERDE: 
1ª qualidade, 

tamanho médio, 
íntegro de 

consistência firme 
casca lisa e livre de 
fungos e sujidades. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDAR
IA: 

embalagem 
plástica com 

1 kg. 

KG 3.750 
R$    

5,94 

R$        
22.27
5,00 

R$    
5,94 

R$          
22.275,

00 
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84 

PURÊ DE BATATA 
INSTANTANEO: 

batata, 
estabilizantes mono 
e diglicerideos de 
ácidos graxos e 

pirofosfato de sódio 
e antioxidante, 
palmitato de 

ascorbila, ácido 
cítrico e bissulfito de 

sódio. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica ou 

em caixa de 
papelão com 

até 1kg. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: caixa de 

papelão 
contendo 

até 40 
unidades. 

KG 5.775 
R$ 

29,12 

R$     
168.1
68,00 

R$  
21,2

6 

R$        
122.776

,50 

85 

PURÊ DE BATATA 
INSTANTANEO: 

batata, 
estabilizantes mono 
e diglicerideos de 
ácidos graxos e 

pirofosfato de sódio 
e antioxidante, 
palmitato de 

ascorbila, ácido 
cítrico e bissulfito de 

sódio. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica ou 

em caixa de 
papelão com 

até 1kg. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: caixa de 

papelão 
contendo 

até 40 
unidades. 

KG 1.925 
R$ 

29,12 

R$        
56.05
6,00 

R$  
22,2

4 

R$          
42.812,

00 

86 

REPOLHO VERDE: 
com folhas novas, 
cor uniforme, livre 

de fungos e 
sujidades. 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA:  
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDAR
IA: 

embalagem 
plástica com 

2 kg. 

KG 
18.75

0 
R$    

3,65 

R$        
68.43
7,50 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

87 

REPOLHO VERDE: 
com folhas novas, 
cor uniforme, livre 

de fungos e 
sujidades. ITEM 

EXCLUSIVO MEI, 
ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA:  
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDAR
IA: 

embalagem 
plástica com 

2 kg. 

KG 6.250 
R$    

3,65 

R$        
22.81
2,50 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

88 

SAL: refinado 
iodado, beneficiado 
e isento de sais de 
cálcio e magnésio, 

impurezas 
orgânicas, areias e 

fragmentos de 
conchas. Produzido 

e embalado em 
conformidade com 
legislação vigente. 

VALIDADE: o 
produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
transparente

, atóxica 
resistente 
com 1 Kg. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: Fardo 
plástico 

transparente 
até 30 Kg 

KG 1.000 
R$    

1,02 

R$          
1.020,

00 

R$    
0,94 

R$                
940,0

0 

89 

SELETA DE 
LEGUMES: 

preparada com 
vegetais 

selecionados e 
produzidos em 

conformidade com a 
legislação vigente. 
Contendo Ervilha, 
batata, cenoura e 

salmoura. Não 
contém glúten.  

Embalagem sem 
sinais de alterações 

(estofamentos, 
vazamentos, 

corrosões internas, 
amassamentos), 

bem como, 
quaisquer 

modificações de 
natureza física, 

química ou 
organoléptica do 

produto. VALIDADE: 
o produto deve 
conter data de 

fabricação de até 
120 dias anteriores 
à data de entrega. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
Lata com 

peso líquido 
de  280g. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA:  em 

caixa de 
papelão com 

até 20Kg. 

UN 7.000 
R$    

2,05 

R$        
14.35
0,00 

R$    
2,01 

R$          
14.07
0,00 

90 

SUCO 
INDUSTRIALIZADO 

INTEGRAL DE 
POLPA DE CAJÚ: 

sem adição de 
açúcar, sem 

necessidade de 
refrigeração antes 

do consumo, líquido 
concentrado, 

integral, bebida não 
fermentada, 

homogeneizada, 
preparada a partir 

da extração da 
polpa do caju, 

madura, sã e lima, 
isento de matéria 

terrosa, parasitas e 
detritos de animais 

ou vegetais. 
VALIDADE: o 

EMBALAGE
M: primária, 
vasilhame 
de vidro 

transparente
, atóxica 

resistente 
com 500 ml. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: caixa de 

papelão, 
lacrada com 

até 12 
unidades. 

L 
10.00

0 
R$    

5,76 

R$        
57.60
0,00 

R$    
5,00 

R$          
50.00
0,00 
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produto deve conter 
data de fabricação 

de até 15 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

91 

TANGERINA: 1ª 
qualidade, sem 

quaisquer tipos de 
lesões e grau de 
amadurecimento 
adequado para o 
consumo. ITEM 

EXCLUSIVO MEI, 
ME, EPP 

Caixa 
plástica com 

até 30 
unidades. 

KG 
14.00

0 
R$    

4,67 

R$        
65.38
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

92 

TEMPERO 
COMPLETO: 

tradicional, sem 
pimenta, contém sal, 

100% natural. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega. ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
vasilhame 
de plástico, 

não 
transparente

, atóxica 
resistente 

com até 300 
gramas. 

EMBALAGE
M 

SECUNDÁR
IA: caixa de 

papelão, 
lacrada com 

até 8 
unidades. 

KG 3.000 
R$    

5,55 

R$        
16.65
0,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

93 

TOMATE: 1ª 
qualidade, tamanho 
médio, íntegro, de 
consistência firme, 
casca lisa e livre de 
fungos e sujidades. 

Principal: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

Secundária: 
embalagem 
plástica com 

1 kg. 

KG 
18.75

0 
R$    

4,70 

R$        
88.12
5,00 

R$    
4,70 

R$          
88.125,

00 

94 

TOMATE: 1ª 
qualidade, tamanho 
médio, íntegro, de 
consistência firme, 
casca lisa e livre de 
fungos e sujidades. 
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

Principal: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

Secundária: 
embalagem 
plástica com 

1 kg. 

KG 6.250 
R$    

4,70 

R$        
29.37
5,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

95 

VINAGRE 
(FERMENTADO 

ACÉTICO DE 
ÁLCOOL): 

produzido da 
fermentação do 
vinho branco. 

Produto translúcido 
e de cor, sabor e 

odor característico. 
VALIDADE: o 

produto deve conter 
data de fabricação 

de até 120 dias 
anteriores à data de 

entrega.  ITEM 
EXCLUSIVO MEI, 

ME, EPP 

EMBALAGE
M 

PRIMÁRIA: 
plástica 

transparente
, atóxica 

resistente, 
cada 

unidade 
contendo 

até 1000 ml. 
EMBALAGE

M 
SECUNDÁR
IA: Caixa de 
papelão de 
até 10.000 

ml. 

L 3.000 
R$    

4,00 

R$        
12.00
0,00 

R$    
2,64 

R$            
7.920,0

0 

96 

CENOURA: 1ª 
qualidade, tamanho 
médio, íntegra, de 
consistência firme, 

casca lisa, sem 
indícios de 

germinação, livre de 
fungos e sujidades.  
ITEM EXCLUSIVO 

MEI, ME, EPP 

PRINCIPAL: 
saco de 

estopa com 
até 30 kg. 

SECUNDÁR
IA: 

embalagem 
plástica com 

1 kg. 

KG 
12.70

0 
R$    

3,18 

R$        
40.38
6,00 

NÃO VAMOS 
ADERIR 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$14.697.492,00  ADESÃO R$11.470.116,00 

Neste sentido, a adesão a esta Ata de Registro de Preços Nº 33/2017 do Pregão 
Presencial Nº 31/2017, na qual o órgão gerenciador é a Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED/PMC, cujo objeto é o fornecimento de Gêneros Alimentícios 
Perecíveis e Não Perecíveis, faz-se imprescindível visando atender as 
necessidades dos Centros de Referência de Assistência Social, conforme Ofício 
expedido pelo Gabinete do Excelentíssimo Secretário Municipal que demonstra 
interesse e solicita a anuência para a adesão como não participante à Ata n° 
33/2017 ao órgão gerenciador e empresas vencedoras da ata. Justifica-se à 
adesão nesta ata, tendo em vista a necessidade de atendimento imediato tendo 
em vista que no processo licitatório de gêneros alimentícios da SEMAS, itens 
importantes foram fracassados prejudicando sobremaneira as atividades dos 
Centros de Referência que tem recebido reincidentes notificações do Ministério 
Público para sanear tais problemas de fornecimento. Além disso, alguns licitantes 
vencedores do certame não estão entregando as demandas conforme 
necessidade imediata dos Centros de Referência, apesar das notificações do 
setor administrativo da Semas. Neste sentido, tendo em vista a peculiaridade dos 
serviços prestados pela Semas junto aos idosos e crianças, e levando em 
consideração a alta complexidade dos mesmos, esta comissão entende que a 
adesão irá suprir as urgências não atendidas por algumas empresas na Ata de 
Gêneros da respectiva Secretaria.O prazo de validade da adesão dar-se à de 
acordo com a validade da ata original  a partir de 24/07/2017 quando foi 
assinada, até  12 meses.As vencedoras da Ata, nos quais itens específicos foram 
aderidos, foram as empresas BRASFER COMERCIAL LTDA (estimado de 
R$475.867,50), FORNARIA JOÃO VITOR LTDA- ME (estimado de 
R$158.287,50),BOMBONS DESCARTÁVEIS EIRELI (estimado de 
R$735.125,00),ESTRELA FORNECIMENTO EIRELI-ME (278.129,00) ,RCVR DE 
OLIVEIRA LTDA – EPP (estimado de R$839.735,00) ,COSTA E SIMÃO LTDA-
ME ( estimado de R$630.272,00) ,AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 
(estimado de R$3.409201,50) E COMERCIAL LQ SALDANHA EIRELLI- EPP 
(estimado de R$4.943.498,50), sendo que não há obrigatoriedade da contratação 
e somente mediante solicitações do Fundo Municipal.  Esta Comissão 
Permanente de Licitação, pelo exposto acima, encaminha os presentes autos à 
Procuradoria Jurídica deste Município, para que se manifeste sobre a presente 
Adesão à Ata de Registro de Preços 33/2017 do Pregão Presencial nº 31/2017, 
tudo em conformidade com as disposições legais. Castanhal/Pará, 04 de 
dezembro de 2017. Danielle Fonseca Silva, Presidente da C.P.L. Sílvio Roberto 
Monteiro dos Santos, Secretário da C.P.L. Eli Martinho de Souza Santos, 
Membro da C.P.L. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO 
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2017 

PROCESSO Nº:2017/4/4833. ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
SEMED/PMC. ASSUNTO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 033/2017. Pregão 
Presencial  SRP Nº 031/2017. TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE 
ADESÃO À ARP Nº. 033/2017. Tendo em vista as informações constantes dos autos, 
referente à adesão à Ata de Registro de Preços n° 33/2017, vinculada ao Pregão 
Presencial n° 31/2017 – Registro de Preço, gerenciada pela Secretaria Municipal de 
Educação-SEMED/PMC, para eventual Contratação de Empresa Especializada no 
fornecimento de Gêneros Alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto, em favor das empresas: BRASFER 
COMERCIAL LTDA (estimado de R$475.867,50); FORNARIA JOÃO VITOR LTDA - ME 
(estimado de R$158.287,50); BOMBONS DESCARTÁVEIS EIRELI (estimado de 
R$735.125,00); ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME (278.129,00); RCVR DE 
OLIVEIRA LTDA – EPP (estimado de R$839.735,00); COSTA E SIMÃO LTDA - ME 
(estimado de R$630.272,00); AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (estimado de 
R$3.409.201,50) e COMERCIAL LQ SALDANHA EIRELLI- EPP (estimado de 
R$4.943.498,50),  fundamentada no Decreto Federal n° 7892/2013, sendo o Fundo 
Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social órgão 
não participante da Ata, visando usufruir da mesma para atender as demandas urgentes 
dos Centros de Referência , através das solicitações específicas e caso seja necessário, 
tendo como instrumento contratual Contrato, Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal, em Castanhal, aos dezenove (19) dias do mês 
de dezembro de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 
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REFERÊNCIA: P.A.D Nº 187 /2017, DE 21/06/17.  
Interessado: Administração Pública 
Acusado: Joel Ferreira da Silva 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos ao servidor Joel Ferreira da Silva, cargo de 
Servente, matrícula nº 66672, indiciado pela prática da infração disciplinar 
Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 1.776/2017, de 21/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que o servidor, Sr. Joel Ferreira da Silva, receba a penalidade 
de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de 
fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de Castanhal), bem 
como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o servidor é detentor de 
outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade competente do 
Procedimento Administrativo Disciplinar nº 187/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 1.027/17, que em minuciosa 
análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório da Comissão 
Processante com elementos probantes carreados aos autos, verificou-se que 
foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do procedimento 
sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de acompanhar o 
processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de arrolar 
testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pelo Sr. Joel Ferreira da 
Silva, Servente e Vigia, por entender que os mesmos não são compatíveis, bem 
como, não se enquadram nas exceções contidas no rol taxativo das alíneas do 
inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, sendo assim, passível de 
enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei Complementar nº 001/11, infração 
que nos remete à hipótese de demissão prevista no art. 185, inciso V da Lei 
Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

187/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 1.027/2017, de 
26/12/2017; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 187/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO ao servidor JOEL FERREIRA DA 

SILVA, cargo de Servente, matrícula nº 66672, conforme preceitua o art. 185, 
inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 29 de Dezembro de 2017.  

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 

REFERÊNCIA : P.A.D Nº 191/2017, DE 21/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: Jean Paulo da Silva Ribeiro 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos ao servidor Jean Paulo da Silva Ribeiro, cargo de 
Servente, matrícula nº 99249-6, indiciado pela prática da infração disciplinar 
Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 1.780/2017, de 21/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que o servidor, Sr. Jean Paulo da Silva Ribeiro, receba a 
penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 
Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 
servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade 
competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 191/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 1.026/17 de 26/12/2017, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pelo Sr. Jean Paulo da 
Silva Ribeiro, Servente e Vigia, por entender que os mesmos não são 
compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções contidas no rol 
taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, 
sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese de demissão 
prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

191/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 1.026/2017, de 
26/12/2017; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 191/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO ao servidor JEAN PAULO DA SILVA 

RIBEIRO, cargo de Servente, matrícula nº 992496, conforme preceitua o art. 185, 
inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 29 de Dezembro de 2017 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 

 
 
 



Castanhal-PA, 25 de janeiro de 2018.                    Diário Oficial                       Ano XXIV             Edição nº 634 

21 
 

 
REFERÊNCIA : P.A.D Nº 236/2017, DE 22/09/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: Marília Susanne Alves de Sousa 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos a servidora Marília Susanne Alves de Sousa, cargo 
de Guarda Municipal, matrícula nº 5572422, indiciado pela prática da infração 
disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 2.703/2017, de 22/09/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que a servidora, Sra. Marília Susanne Alves de Sousa, receba 
a penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 
Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 
servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade 
competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 236/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 1.011/17 de 13/12/2017, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. Marília Susanne 
Alves de Sousa, Guarda Civil e Agente Prisional, por entender que os mesmos 
não são compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções contidas no 
rol taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, 
sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese de demissão 
prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

  
 
Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

236/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 1.011/2017, de 
13/12/2017; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 236/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO ao servidor MARÍLIA SUSANNE 

ALVES DE SOUSA, cargo de Guarda Civil, matrícula nº 5572422, conforme 
preceitua o art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 
1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 

Castanhal, 29 de Dezembro de 2017 
José Marinaldo Luiz da Silva 

Inspetor Geral da Guarda Civil de Castanhal 

REFERÊNCIA : P.A.D Nº 221/2017, DE 29/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: Nelson de Sousa Siqueira 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos ao servidor Nelson de Sousa Siqueira, cargo de 
Guarda Municipal, matrícula nº 557633, indiciado pela prática da infração 
disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 2.169/2017, de 29/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que o servidor, Sr. Nelson de Sousa Siqueira, receba a 
penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 
Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 
servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade 
competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 221/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 1.004/17 de 11/12/2017, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pelo Sr. Nelson de Sousa 
Siqueira, Guarda Civil e Vigia, por entender que os mesmos não são 
compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções contidas no rol 
taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, 
sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese de demissão 
prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

221/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 1.004/2017, de 
11/12/2017; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 221/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO ao servidor NELSON DE SOUSA 

SIQUEIRA, cargo de Guarda Civil, matrícula nº 557633, conforme preceitua o art. 
185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 29 de Dezembro de 2017 

Paulo Henrique Ribeiro Soares Junior 

Chefe de Gabinete 
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REFERÊNCIA : P.A.D Nº 173/2017, DE 21/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: José Alderi Marques Sampaio 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos ao servidor José Alderi Marques Sampaio, cargo 
de Guarda Municipal, matrícula nº 66958, indiciado pela prática da infração 
disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 1.762/2017, de 21/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que o servidor, Sr. José Alderi Marques Sampaio       , receba 
a penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 
Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 
servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade 
competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 173/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 1.007/17 de 11/12/2017, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pelo Sr. José Alderi 
Marques Sampaio, Guarda Civil e Vigia, por entender que os mesmos não são 
compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções contidas no rol 
taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, 
sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese de demissão 
prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

173/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 1.007/2017, de 
11/12/2017; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 173/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO ao servidor JOSÉ ALDERI MARQUES 

SAMPAIO, cargo de Guarda Civil, matrícula nº 66958, conforme preceitua o art. 
185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 29 de Dezembro de 2017 

Paulo Henrique Ribeiro Soares Junior 

Chefe de Gabinete 

REFERÊNCIA : P.A.D Nº 222/2017, DE 29/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: Inaldo Azevedo da Silva 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos ao servidor Inaldo Azevedo da Silva, cargo de 
Guarda Municipal, matrícula nº 67040, indiciado pela prática da infração 
disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 2.170/2017, de 29/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que o servidor, Sr. Inaldo Azevedo da Silva, receba a 
penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 
Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 
servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade 
competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 222/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 1.005/17 de 11/12/2017,  que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pelo Sr. Inaldo Azevedo 
da Silva, Guarda Civil e Vigia, por entender que os mesmos não são compatíveis, 
bem como, não se enquadram nas exceções contidas no rol taxativo das alíneas 
do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, sendo assim, passível de 
enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei Complementar nº 001/11, infração 
que nos remete à hipótese de demissão prevista no art. 185, inciso V da Lei 
Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

222/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 1.005/2017, de 
11/12/2017; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 222/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO ao servidor JOSÉ INALDO AZEVEDO 

DA SILVA, cargo de Guarda Civil, matrícula nº 67040, conforme preceitua o art. 
185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 29 de Dezembro de 2017 

Paulo Henrique Ribeiro Soares Junior 

Chefe de Gabinete 
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REFERÊNCIA : P.A.D Nº 172/2017, DE 21/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: Sandra da Silva 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos a servidora Sandra da Silva, cargo de Professor 
Básico I e Especialista em Educação, matrícula nº 7248-6, indiciado pela prática 
da infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 1.760/2017, de 21/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que a servidora, Sra. Sandra da Silva, receba a penalidade de 
DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de 
fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de Castanhal), bem 
como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o servidor é detentor de 
outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade competente do 
Procedimento Administrativo Disciplinar nº 172/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 002/2018 de 04/01/2018, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. Sandra da Silva, 
Professor Básico I e Especialista em Educação, por entender que os mesmos 
não são compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções contidas no 
rol taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, 
sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese de demissão 
prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

172/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 002/2018, de 
04/01/2018; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 172/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora SANDRA DA SILVA, 
cargo de Professor Básico I e Especialista em Educação, matrícula nº 7248-6, 
conforme preceitua o art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de 
fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 05 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 

REFERÊNCIA : P.A.D Nº 208/2017, DE 27/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: Maria do Socorro Felippe Assunção 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos a servidora Maria do Socorro Felippe Assunção, 
cargo de Professor de  Educação Física e Escrevente Datilógrafo, matrícula nº 
4158-0, indiciado pela prática da infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos 
Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11, de 13 de maio 
de 2011. 

Através da Portaria nº 1.929/2017, de 27/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que a servidora, Sra. Maria do Socorro Felippe Assunção, 
receba a penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei 
Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do 
município de Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão 
onde o servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela 
autoridade competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 208/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 1.024/2017 de 22/12/2017, 
que em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do 
relatório da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos 
autos, verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as 
fases do procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu 
direito de acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem 
como, de arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o 
presente PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. Maria do Socorro 
Felippe Assunção, Professor de  Educação Física e Escrevente Datilógrafo, por 
entender que os mesmos não são compatíveis, bem como, não se enquadram 
nas exceções contidas no rol taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da 
Constituição Federal/1998, sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, 
do art. 12, da Lei Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese 
de demissão prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

208/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 1.024/2017, de 
22/12/2017; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 208/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora MARIA DO SOCORRO 

FELIPPE ASSUNÇÃO, Professor de  Educação Física e Escrevente Datilógrafo, 
matrícula nº 4158-0, conforme preceitua o art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 05 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
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REFERÊNCIA : P.A.D Nº 180/2017, DE 21/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: Antônia Martins Menezes  

DESPACHO DE JULGAMENTO 
 

O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 
apuração dos fatos atribuídos a servidora Antônia Martins Menezes, cargo de 
Especialista em Educação e Especialista em Educação, matrícula nº 46310, 
indiciado pela prática da infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos 
previsto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 1.769/2017, de 21/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que a servidora, Sra. Antônia Martins Menezes, receba a 
penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 
Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 
servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade 
competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 180/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 008/2018 de 08/01/2018, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. Antônia Martins 
Menezes, Especialista em Educação e Especialista em Educação, por entender 
que os mesmos não são compatíveis, bem como, não se enquadram nas 
exceções contidas no rol taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da 
Constituição Federal/1998, sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, 
do art. 12, da Lei Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese 
de demissão prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

180/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 008/2018, de 
08/01/2018; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 180/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora ANTÔNIA MARTINS 

MENEZES, cargo de Especialista em Educação e Especialista em Educação, 
matrícula nº 46310, conforme preceitua o art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 17 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 

REFERÊNCIA : P.A.D Nº 216/2017, DE 28/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: Luzia da Silva Lima Oliveira 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos a servidora Luzia da Silva Lima Oliveira, cargo de 
Servente e Professora, matrícula nº 7302-4, indiciado pela prática da infração 
disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 2.163/2017, de 28/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que a servidora, Sra. Luzia da Silva Lima Oliveira, receba a 
penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 
Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 
servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade 
competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 216/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 016/2018 de 15/01/2018, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. Luzia da Silva 
Lima Oliveira, Servente e Professora, por entender que os mesmos não são 
compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções contidas no rol 
taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, 
sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese de demissão 
prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

216/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 016/2018, de 
15/01/2018; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 216/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora LUZIA DA SILVA LIMA 

OLIVEIRA, cargo de Servente e Professora, matrícula nº 7302-4, conforme 
preceitua o art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 
1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 17 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
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REFERÊNCIA : P.A.D Nº 190/2017, DE 21/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusado: Luciel Marcio Monteiro Dias 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos o servidor Luciel Marcio Monteiro Dias, cargo de 
Servente e Agente ede  Portaria, matrícula nº 6678-8, indiciado pela prática da 
infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, inciso 
I, da Lei Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 1.779/2017, de 21/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que o servidor, Sr. Luciel Marcio Monteiro Dias, receba a 
penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 
003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 
Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 
servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela autoridade 
competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 190/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 015/2018 de 11/01/2018, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação do referido servidor, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pelo Sr. Luciel Marcio 
Monteiro Dias, Servente e Agente de Portaria, por entender que os mesmos não 
são compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções contidas no rol 
taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, 
sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese de demissão 
prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

190/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 015/2018, de 
11/01/2018; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 190/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO ao servidor LUCIEL MARCIO 

MONTEIRO DIAS, cargo de Servente e Agente de Portaria, matrícula nº 6678-8, 
conforme preceitua o art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de 
fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 17 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 

REFERÊNCIA : P.A.D Nº 209/2017, DE 28/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusada: Fernanda Kelly da Silveira Gomes 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos a servidora Fernanda Kelly da Silveira Gomes, 
cargo de Professora e Monitora, matrícula nº 560740, indiciado pela prática da 
infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, inciso 
I, da Lei Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 2.146/2017, de 28/06/2017, foi designada a Comissão 
Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu pela 
perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos, 
RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela responsabilização 
funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão Processante sugere, 
salvo melhor juízo, que a servidora, Sra. Fernanda Kelly da Silveira Gomes, 
receba a penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei 
Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do 
município de Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão 
onde o servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela 
autoridade competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 209/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 023/2018 de 16/01/2018, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor indiciado  
praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento irregular de 
natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à materialidade e 
à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a punibilidade ou 
antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação da referida servidora, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. Fernanda Kelly 
da Silveira Gomes, Professora e Monitora, por entender que os mesmos não são 
compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções contidas no rol 
taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, 
sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese de demissão 
prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

209/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 023/2018, de 
16/01/2018; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 209/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora FERNANDA KELLY DA 

SILVEIRA GOMES, cargo de Professor e Monitora, matrícula nº 56074-0, conforme 
preceitua o art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 
1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 17 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
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REFERÊNCIA : P.A.D Nº 177/2017, DE 21/06/17.  
Interessado : Administração Pública 

Acusada: Maria da Paz Paulino da Silva 

DESPACHO DE JULGAMENTO 

O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos a servidora Maria da Paz Paulino da Silva, 

cargo de Professora de Educação Básica I-readaptada, Professora de 

Classe II-readaptada e Professora Aposentada, matrícula nº 47511, 

indiciado pela prática da infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos 

Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11, de 13 

de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 1.766/2017, de 21/06/2017, foi designada a 

Comissão Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, 

concluiu pela perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar 

prevista no art. 12, inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo 

Ilegal de Cargos Públicos, RATIFICANDO os termos da Instrução, 

opinando pela responsabilização funcional do aludido servidor. Nestes 

termos, a Comissão Processante sugere, salvo melhor juízo, que a 

servidora, Sra. Maria da Paz Paulino da Silva, receba a penalidade de 

DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, 

de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 

Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 

servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela 

autoridade competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 

177/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do 

Município, houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 022/2018 

de 16/01/2018, que em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre 

a consonância do relatório da Comissão Processante com elementos 

probantes carreados aos autos, verificou-se que foram atendidos todos os 

requisitos legais, inclusive, as fases do procedimento sumário. É válido 

mencionar, que o acusado teve o seu direito de acompanhar o processo 

por intermédio dos seus procuradores, bem como, de arrolar testemunhas 

e produzir provas referente a matéria que gerou o presente PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor 

indiciado  praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em 

procedimento irregular de natureza grave, não restando, destarte, qualquer 

dúvida quanto à materialidade e à autoria, logo, não vislumbro hipótese 

alguma que exclua a punibilidade ou antijuricidade da conduta do agente 

infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação da referida 

servidora, pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. 

Maria da Paz Paulino da Silva,  Professora de Educação Básica I-

readaptada, Professora de Classe II-readaptada e Professora Aposentada, 

por entender que os mesmos não são compatíveis, bem como, não se 

enquadram nas exceções contidas no rol taxativo das alíneas do inciso 

XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, sendo assim, passível de 

enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei Complementar nº 001/11, 

infração que nos remete à hipótese de demissão prevista no art. 185, 

inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará: 

Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. 

Inexistência. I- É válida a demissão do funcionário público precedida de 

processo administrativo disciplinar regular, onde foi garantida a ampla 

defesa ao indiciado, onde produziu defesa, foi ouvido e não elidiu a 

robusta prova coligada contra ele. II- direito líquido e certo não 

demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, Mandado de 

Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão especial, 

DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 

I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do 

PAD nº 177/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 

022/2018, de 16/01/2018; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal 

de Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 

177/2017, sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora 

MARIA DA PAZ PAULINO DA SILVA, cargo de Professora de Educação 

Básica I-readaptada, Professora de Classe II-readaptada e Professora 

Aposentada, matrícula nº 47511, conforme preceitua o art. 185, inciso V 

da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal 

de Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento 

e que adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 

Castanhal, 17 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2018 À 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049//2017, 

VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

066/2017, QUE FAZEM ENTRE SI FAZEM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E A 

EMPRESA JLR ARAUJO E SERVIÇOS, CUJO 

OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TELA 

SOLDADA NERVURADA DE AÇO PARA 

FABRICAÇÃO DE TUBOS CIRCULARES DE 

CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS E URBANISMO- SEMOB.  
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 JLR ARAUJO E SERVIÇOS, 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ 83.913.665/0001-13, com 

fundamento art.65, inciso II, alínea d, § 1º  e § 2º  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 066/2017, 

ata de registros de preços nº 049/2017, o que fazem nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente termo de 

Apostilamento tem como objeto o reajuste/readequação do valor dos itens 

01, 02 e 03, cotados na Ata de Registro de preços nº 049/2017. 

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 01 (tela nervurada para tudo de concreto tipo macho e Fêmea MF- 

113) passará de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) para o valor de R$ 

959,85 (novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); 

b) O item 02 (tela nervurada para tudo de concreto tipo macho e Fêmea 

MF- 138) passará de R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) para o valor de 

R$ 1.040,75 (Mil e quarenta reais e setenta e cinco centavos). c) O item 

03 (tela nervurada para tudo de concreto tipo macho e Fêmea MF- 138) 

passará de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para o valor de R$ 

1.040,40 (Mil e quarenta reais e quarenta centavos). CLÁUSULA 

QUARTA: DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de 

Apostilamento encontra amparo legal no art.65, inciso II, alínea d, § 1º e 

§ 8º da 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 na ata de registros de preços 006/2017, 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), 15 de janeiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota 

Filho, Prefeito Municipal, CONTRATANTE. JLR ARAUJO E 

SERVIÇOS, Representante Legal, CONTRATADA. Testemunhas:  

Nome:    C.P.F:     Nome:    C.P.F: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

EDITAL DE N° 0001/2018  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: 

Faz-se saber aos interessados que virem o presente EDITAL, ou dele 

tiverem conhecimento, por meio do requerimento protocolado através do 

processo Nº 0002/2018 na Secretaria Municipal de Habitação nesta 

cidade, que o requerente SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA, 

brasileiro, casado, portador do RG de nº 1546536 SSP/PA  e CPF de nº 

250.640.452-04, solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO do terreno 

localizado à TRAVESSA DOUTOR LAURO SODRÉ  Nº 1140, 

BAIRRO: SANTA LIDIA, medindo uma área regular de 04 (quatro) 

lados: 1° lado frente 06,70m; 2° lado direito 29,50m; 3º lado fundo 

06,70m; 4º e último lado esquerdo 29,50m; trecho compreendido entre a 

RUA HERNANE LAMEIRA e RUA MANOEL MANOIN, confinando 

ao lado direito com o imóvel de nº 1500, ao lado esquerdo com o imóvel 

de nº 1130 e fundo com o imóvel sem  denominação, perfazendo uma 

área de 197,65m². Os confinantes, as partes interessadas e todos demais 

que se acharem prejudicados com o reconhecimento ora requerido devem 

se manifestar junto à Secretaria Municipal de Habitação com a 

fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de 

publicação deste. Após o prazo regulamentar, o processo continuará a 

correr conforme os trâmites legais até sua fase final, à revelia dos 

prejudicados. E para que não se alegue ignorância, este EDITAL será 

publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no 

QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL. Castanhal-Pa, 24 de Janeiro de 2018. Edir de Oliveira 

Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de 

Castanhal 

EDITAL DE N° 0002/2018  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: 

Faz-se saber aos interessados que virem o presente EDITAL, ou dele 

tiverem conhecimento, por meio do requerimento protocolado através do 

processo Nº 0251/2017 na Secretaria Municipal de Habitação nesta 

cidade, que o requerente MIQUEIAS FELIX MALCHER, brasileiro, 

solteiro, portador do RG de nº 3371181 PC/PA 2ª VIA  e CPF de nº 

657.414.122-20, solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO do terreno 

localizado à RUA AUGUSTO MONTENEGRO  Nº 71, BAIRRO: 

APEÚ, medindo uma área regular de 04 (quatro) lados: 1° lado frente 

12,50m; 2° lado direito 20,00m; 3º lado fundo 12,50m; 4º e último lado 

esquerdo 20,00m; trecho compreendido entre a RUA CHICO BAIA e 

RUA NILZA LEITE, confinando ao lado direito com o imóvel de nº 73, 

ao lado esquerdo com o imóvel de nº 72 e fundo com o imóvel sem  

denominação, perfazendo uma área de 250,00m².  Os confinantes, as 

partes interessadas e todos demais que se acharem prejudicados com o 

reconhecimento ora requerido devem se manifestar junto à Secretaria 

Municipal de Habitação com a fundamentação legal dentro de 15 (quinze) 

dias úteis a contar da data de publicação deste. Após o prazo 

regulamentar, o processo continuará a correr conforme os trâmites legais 

até sua fase final, à revelia dos prejudicados. E para que não se alegue 

ignorância, este EDITAL será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO e exposto no QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL. Castanhal-Pa, 24 de Janeiro de 2018. 

Edir de Oliveira Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura 

Municipal de Castanhal 

EDITAL DE N° 0003/2018  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE OLIVEIRA 

MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA FORMA DA LEI: 
Faz-se saber aos interessados que virem o presente EDITAL, ou dele tiverem 
conhecimento, por meio do requerimento protocolado através do processo Nº 
0721/2017 na Secretaria Municipal de Habitação nesta cidade, que o requerente 
MIQUEIAS FELIX MALCHER, brasileiro, solteiro, portador do RG de nº 3371181 
PC/PA 2ª VIA  e CPF de nº 657.414.122-20, solicita a emissão do TÍTULO 
DEFINITIVO do terreno localizado à RUA CHICO BAIA  Nº 100, BAIRRO: APEÚ, 

medindo uma área regular de 04 (quatro) lados: 1° lado frente 10,00m; 2° lado 
direito 50,00m; 3º lado fundo 10,00m; 4º e último lado esquerdo 50,00m; trecho 
compreendido entre a ESTRADA DO PAPUQUARA e RUA JOSÉ ANTONIO DA 
SILVA FILHO, confinando ao lado direito com o imóvel de nº 120, ao lado 
esquerdo com o terreno sem denominação e fundo com o imóvel sem  
denominação, perfazendo uma área de 500,00m². Os confinantes, as partes 
interessadas e todos demais que se acharem prejudicados com o 
reconhecimento ora requerido devem se manifestar junto à Secretaria Municipal 
de Habitação com a fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a 
contar da data de publicação deste. Após o prazo regulamentar, o processo 
continuará a correr conforme os trâmites legais até sua fase final, à revelia dos 
prejudicados. E para que não se alegue ignorância, este EDITAL será publicado 
no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no QUADRO DE AVISOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. Castanhal-Pa, 24 de Janeiro de 
2018. Edir de Oliveira Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura 
Municipal de Castanhal 

EDITAL DE N° 0004/2018  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE OLIVEIRA 

MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA FORMA DA LEI: 
Faz-se saber aos interessados que virem o presente EDITAL, ou dele tiverem 
conhecimento, por meio do requerimento protocolado através do processo Nº 
1872/2017 na Secretaria Municipal de Habitação nesta cidade, que o requerente 
JUTIFÍCIO SÃO FRANCISCO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 1.425.229/0001-62, solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO 
do terreno localizado à AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/Nº, 
BAIRRO: JADERLÂNDIA, medindo uma área irregular de 06 (seis) lados: 1° lado 
frente 06,40m; 2° lado direito 158,55m; 3º lado fundo  193,40m; 4º lado 29,70m; 
5º lado 195,26m; 6º e último lado esquerdo 157,80m;  trecho compreendido entre 
a AVENIDA DOS UNIVERSITARIOS e TRAVESSA MARIA GORETE DO 
CARMO, confinando ao lado direito-2º lado com o Terreno sem Denominação, 3º 
lado fundo com o Condomínio Campo Bello,  4º lado com  o Imóvel de nº 1014A; 
5º lado com a Área do JUTIFÍCIO SÃO FRANCISCO LTDA;  ao lado esquerdo-6º 
lado com o Imóvel do JUTIFÍCIO SÃO FRANCISCO LTDA, perfazendo uma área 
de 3.883,67m². Os confinantes, as partes interessadas e todos demais que se 
acharem prejudicados com o reconhecimento ora requerido devem se manifestar 
junto à Secretaria Municipal de Habitação com a fundamentação legal dentro de 
15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação deste. Após o prazo 
regulamentar, o processo continuará a correr conforme os trâmites legais até sua 
fase final, à revelia dos prejudicados. E para que não se alegue ignorância, este 
EDITAL será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no 
QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 
Castanhal-Pa, 24 de Janeiro de 2018. Edir de Oliveira Marques, Secretário 
Municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de Castanhal 

EDITAL DE N° 0005/2018  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE OLIVEIRA 

MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA FORMA DA LEI: 
Faz-se saber aos interessados que virem o presente EDITAL, ou dele 

tiverem conhecimento, por meio do requerimento protocolado através do 

processo Nº 0563/2017 na Secretaria Municipal de Habitação nesta 

cidade, que o requerente NAZIOZINO JOSE DE SALES, brasileiro, 

viúvo, aposentado, portador do RG Nº 3173402 3ª VIA PC/PA e CPF Nº 

092.406.402-15, solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO do terreno 

localizado na RUA EXPEDITO DE ARAÚJO PONTES, Nº 336, 

BAIRRO: NOVA OLINDA, medindo uma área regular de 04 (quatro) 

lados: 1° lado frente 10,00m; 2° lado direito 30,00m; 3º lado fundo 

10,00m; 4º e último lado esquerdo 30,00m;  trecho compreendido entre a 

RODOVIA TRANSCASTANHAL e a RUA JOSÉ PORPINO, fundos 

com a RUA SEM DENOMINAÇÃO, confinando ao lado direito com o 

Imóvel de nº 281, ao lado esquerdo com o Imóvel de nº 334 e fundos com 

o Imóvel sem Denominação, perfazendo uma área de 300,00m².  Os 

confinantes, as partes interessadas e todos demais que se acharem 

prejudicados com o reconhecimento ora requerido devem se manifestar 

junto à Secretaria Municipal de Habitação com a fundamentação legal 

dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação deste. 

Após o prazo regulamentar, o processo continuará a correr conforme os 

trâmites legais até sua fase final, à revelia dos prejudicados. E para que 

não se alegue ignorância, este EDITAL será publicado no DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no QUADRO DE AVISOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. Castanhal-Pa, 24 de 

Janeiro de 2018. Edir de Oliveira Marques, Secretário Municipal de 

Habitação, Prefeitura Municipal de Castanhal 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

EDITAL DE N° 0006/2018  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E 

NA FORMA DA LEI: 
Faz-se saber aos interessados que virem o presente EDITAL, 
ou dele tiverem conhecimento, por meio do requerimento 
protocolado através do processo Nº 0675/2017 na 

Secretaria Municipal de Habitação nesta cidade, que o 
requerente FRANCISCO ERISMILDO DE AGUIAR, brasileiro, 
casado, engenheiro agrônomo, portador da CARTEIRA 
PROFISSIONAL Nº 8991-D CREA/PA e CPF Nº 280.163.002-
00, solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO do terreno 
localizado à TRAVESSA DOUTOR LAURO SODRÉ, Nº 649, 

BAIRRO: CARIRI, medindo uma área irregular de 10 (dez) 
lados: 1° lado frente 35,00m; 2° lado direito 29,30m; 3º lado 
00,70m; 4º lado direito 14,70m; 5º lado 11,20m; 6º lado 
51,00m; 7º lado fundo 52,60m; 8º lado 36,50m; 9º lado 
22,10m; 10º e último lado esquerdo 47,20m, trecho 
compreendido entre a PASSAGEM DO IBAMA e a RUA 
PADRE SALVADOR TRACAIOLLE, fundos com a PASSAGEM 
DO ARAME, confinando ao lado direito-2º lado e 3º lado com 
o Imóvel sem Denominação, 4º lado-direita e 5º lado com o 
Imóvel de nº 494, 6º lado com a Passagem do Ibama, 7º 
lado-fundo com a Passagem do Arame, 8º lado com o Imóvel 
de nº 146, 9º lado com o Imóvel de nº 643 e nº 1189 e 10º e 
último lado esquerdo com o Imóvel de nº 643, perfazendo 
uma área de 3.893,20m². Os confinantes, as partes 
interessadas e todos demais que se acharem prejudicados 
com o reconhecimento ora requerido devem se manifestar 
junto à Secretaria Municipal de Habitação com a 
fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a 
contar da data de publicação deste. Após o prazo 
regulamentar, o processo continuará a correr conforme os 
trâmites legais até sua fase final, à revelia dos prejudicados. 

E para que não se alegue ignorância, este EDITAL será 
publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no 
QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL. Castanhal-Pa, 24 de Janeiro de 2018. Edir de 
Oliveira Marques, Secretário Municipal de Habitação, 
Prefeitura Municipal de Castanhal 

 
TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO firmado entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e a Srª. NEIDE DA 

SILVA MATOS, brasileira,  inscrita no  CPF Nº 288.321.242-20, e RG nº 

1711829 SEGUP/PA,  residente e domiciliada na Tv. Emanaceas Porpino, 

nº 192, Bairro Nova Olinda, Castanhal-Pa, que tem por objeto a locação 

do imóvel localizado na Rua X, nº 88, casa 02, Loteamento São 

Francisco,  Bairro Fonte Boa, Castanhal -Pará, utilizado com a finalidade 

de Aluguel Social, para subsidiar situação de vulnerabilidade familiar. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o prazo do aluguel previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO que passará de 31/12/2017 para 02/01/2018 a 30/06/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica inalterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO PAGAMENTO DO 

ALUGUEL que permanecerá de R$500,00 (Quinhentos Reais).  

Parágrafo Único -O valor mensal acima mencionado deverá ser pago pela 

LOCATÁRIA até o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante depósito 

bancário no Caixa Econômica Federal, Agência 4684, OP 013, Conta 

21180-2, Nome: NEIDE DA SILVA MATOS, CPF Nº 288.321.242-20, o 

comprovante de depósito ficará valendo como recibo de aluguel. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A dotação orçamentária prevista na 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS, passando as despesas 

decorrentes do presente Termo Aditivo a correr por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 08.09 – Fundo Municipal de Assistência Social; 

08.122.0050 2.068 –  Manutenção das Ações do Fundo Municipal de 

Assistência Social; 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa 

física; 010000- Recursos Ordinários. CLÁUSULA QUARTA: O presente 

Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Município, nos termos 

da Lei Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos da Prefeitura. Todas 

as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui ratificadas, 

permanecendo íntegras e inalteradas para todos os efeitos jurídicos e 

legais. E por estarem justos os convenentes firmam o presente 

instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os efeitos jurídicos 

esperados. Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2018. PEDRO COELHO DA 

MOTA FILHO, Prefeito Municipal. NEIDE DA SILVA MATOS, 

Locadora. Testemunhas: 

 

PORTARIA Nº159/18, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO 

USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O 

ARTIGO 117, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 

RESOLVE: 

Art. 1º- Registrar AFASTAMENTO PRELIMINAR À 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, solicitado através do Processo 

Nº2018/1/856 e, Parecer Jurídico Normativo nº003/2017, de 02/03/17 e 

nos termos da Lei Complementar nº007/14, de 02/07/14, que modificou a 

Lei Municipal Nº003/99, de 04/02/1999, da servidora ZAIDA DE 

OLIVEIRA PASSOS, cargo Auxiliar de Saneamento I, lotação Secretaria 

Municipal de Saúde, à vista de protocolo de requerimento de 

aposentadoria N°082/17 datado de 25.10.17, do Instituto de Previdência 

do Município de Castanhal – IPMC. 

Art. 2º - Emitido o ato de natureza previdenciária (aposentadoria), 

caberá ao Instituto de Previdência Municipal de Castanhal – IPMC, a 

responsabilidade dos proventos de inativo da servidora. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 24 de 

janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de janeiro de 2018. 

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 Nº 160/18, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 

NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE 

CONFERE O ARTIGO 161 INCISO II DA LEI 

Nº 003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999. 

Considerando, o recebimento do Memorando nº 036/2018-

SEPLAGE, de 16 de janeiro de 2018; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por Cento), de Gratificação de 

Tempo Integral, ao servidor PAULO ROBERTO PANTOJA ROCHA, cargo 

Técnico Nível Superior-Administrador, lotação Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 13 de 

janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de janeiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 

REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO NA MESMA DATA. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

 


