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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

PORTARIA N° 001/2018 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 
PRORROGA O PRAZO PARA A ENTREGA DA 
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DO MOVIMENTO 
ECONÔMICO DO ISSQN, PREVISTA NO ART. 69, DO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 003, DE 24 DE JANEIRO DE 
2018, EXCLUSIVAMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 
2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso da competência que lhe 

confere o art. 120, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Castanhal, 

com base no art. 29, §1º, da Lei Complementar municipal n. 001/2003, 

nos arts. 69 e 78, do Decreto municipal nº 003/2018, e considerando a 

necessidade de manutenção dos servidores da rede de computadores da 

Prefeitura,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Fica prorrogado para o dia 20/02/2018 a entrega da 

Declaração Eletrônica do Movimento Econômico do ISSQN e o seu 

pagamento, prevista nos arts. 69 e 78, do Decreto municipal nº 003/2018, 

relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2018 a 

31/01/2018. 

Art. 2º. A aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 

Complementar nº 001/2003, relativamente ao art. 80, inciso IX, do 

Decreto municipal nº 003/2018, deverão observar o prazo estabelecido no 

art. 1º, desta Portaria.  

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial do Município, com efeitos retroativos a 09/02/2018, 

revogadas as disposições em contrário.   

KARLAN VACCARI CALDEIRA 

Secretário de Finanças 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

NOTIFICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2017 

Contratada: C. C. COMERCIAL LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, 1817, Ed. Plaza, Sala 204, Centro-
Castanhal-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.564.577/0001-78. Objeto do 
Contrato: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER 
AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 
DE CASTANHAL, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Processo 
Licitatório: Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão Presencial nº 046/2017, 
Ata de Registro de Preços nº 041/2017. OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE 
INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO DO PRAZO 
ESTABELECIDO. O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ nº 05.121.991/0001-84, CONSIDERANDO: a) que a 
Ata de Registro de Preços 041/2017 foi firmada em 14/08/2017, com a empresa 
ora NOTIFICADA, decorrente de Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão 
Presencial 046/2017, Ata de Registro de Preços 041/2017; b) que a 
NOTIFICADA comprometeu-se em executar os serviços, objeto desta licitação no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de recebimento da autorização de 
fornecimento e/ou nota de empenho emitida pelo Departamento de Compras; c) 
que os itens: 04, 13 e 47, solicitados através das Notas de Empenho nº 
29120009 e 29120010, (de 29/12/2017) enviadas no dia 05/01/2018, não foram 
executadas pela NOTIFICADA até a presente data; d) que a execução dos 
serviços deveria ter ocorrido até o dia 11/01/2018, portanto em atraso a mais de 
15 (quinze) dias, prejudicando desta forma o bom andamento dos trabalhos da 
Secretaria de Assistência Social. f) que a Ata de Registro de Preços impõe 
diversas obrigações formais à empresa contratada e ora NOTIFICADA, dentre as 
quais destacamos: CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DO OBJETO: O fornecimento dos produtos e/ou serviços, dar-
se-á durante a vigência desta Ata, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 
data de recebimento da autorização de fornecimento e/ou nota de empenho, 
devendo ser entregue diretamente no almoxarifado da Secretaria de Assistência 
Social/SEMAS, neste Município, no horário das 08:00h às 14:00h, devendo estar 
disponível quando solicitado. 6.1 Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos produtos/serviços, a contratada 
providenciara as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 
48 (quarente e oito) horas, sendo de sua inteira responsabilidade todas as 
despesas oriundas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de 
entrega. 6.2 A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos 
produtos/serviços, desde a sua origem até o endereço definido acima, sem 
quaisquer complementos nos preços contratados ou pagamento adicional 
referente ao frete. 6.3 Não serão motivos para dilação dos prazos, decorrentes 
de atrasos na entrega de material/serviços por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral responsabilidade 
decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, desde 
que devidamente comprovado.  g) que quando da abertura da licitação o 
pregoeiro de forma verbal, alertou os representantes das empresas proponentes, 
quanto ao cumprimento dos prazos previstos no edital. h) que a Ata de Registro 
de Preços 041/2017 ainda prevê: 9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: A 
Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, assegurada a defesa prévia 
pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa 
de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, 
na entrega do objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da 
solicitação de entrega do bem/serviço encaminhados pela Administração. c) 
multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do 
fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso. d) 
suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 
fornecimento/serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota 
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de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no tem anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorridos o prazo da sanção aplicada. 9.1 Se o Licitante fornecedor 
não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na 
letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2 Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertências ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. i) que a Ata de Registro de Preços reza em sua cláusula oitava, 
que as empresas ora signatárias obrigam-se a responsabilizar-se integralmente 
pelo fornecimento/serviço dos itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. j) por fim, que a Ata de Registro 
de Preços estabelece em sua cláusula oitava, que ao FORNECEDOR será 
aplicada as penalidades previstas nas leis que regem a matéria quando: 8.2.4. 
Descumprir as cláusulas previstas em Ata; Diante disto, fica por meio da presente 
NOTIFICADA a empresa C. C. COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 
13.564.577/0001-78, para que, ocorrendo novamente tal situação em novas 
solicitações de fornecimento/serviços, poderá o Município de Castanhal 
APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS AO CASO CONCRETO sem prejuízo 
das demais sanções, diante dos fatos apontados na presente NOTIFICAÇÃO. A 
presente NOTIFICAÇÃO será publicada na forma da Lei, assegurada a ampla 
defesa e contraditório à empresa NOTIFICADA. Castanhal (PA), 30 de Janeiro de 
2018. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, Secretário Municipal de 
Assistência Social 

CERTIDÃO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO 
Declaro que recebi nesta data, cópia deste documento, cujo ASSUNTO é: 
NOTIFICAÇÃO SOBRE INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO 
DO PRAZO ESTABELECIDO, referente a Ata de Registro de Preços n. 
041/2017, sendo no total de QUATRO páginas incluindo a presente certidão.  
Nome: _______________________________________________________ 
CPF nº: ___________________ Identidade nº: _______________________ 
Assinatura: ____________________________________________________ 
Função que desempenha na empresa: ______________________________ 
Em: _____ / _____ /______ 

NOTIFICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2017 

Contratada: AMAZOMIX COM. E DIST. LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Rua Washington Bastos, 1119, Cristo Redentor - 
Castanhal-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.218.665/0001-92. Objeto do 
Contrato: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER 
AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 
DE CASTANHAL, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Processo 
Licitatório: Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão Presencial nº 046/2017, 
Ata de Registro de Preço nº 041/2017. OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE 
INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO DO PRAZO 
ESTABELECIDO. O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ nº 05.121.991/0001-84, CONSIDERANDO: a) que a 
Ata de Registro de Preços 041/2017 foi firmada em 14/08/2017, com a empresa 
ora NOTIFICADA, decorrente de Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão 
Presencial 046/2017, Ata de Registro de Preços 041/2017; b) que a 
NOTIFICADA comprometeu-se em executar os serviços, objeto desta licitação no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de recebimento da autorização de 
fornecimento e/ou nota de empenho emitida pelo Departamento de Compras; c) 
que os itens: 26, 30 e 57 solicitados através das Notas de Empenho nº 
29120018, 29120019 e 29120020, (de 29/12/2017) enviadas no dia 19/01/2018, 
não foram executadas pela NOTIFICADA até a presente data; d) que a execução 
dos serviços deveria ter ocorrido até o dia 25/01/2018, portanto em atraso a mais 
de 05 (cinco) dias, prejudicando desta forma o bom andamento dos trabalhos da 
Secretaria de Assistência Social.  f) que a Ata de Registro de Preços impõe 
diversas obrigações formais à empresa contratada e ora NOTIFICADA, dentre as 
quais destacamos: CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DO OBJETO: O fornecimento dos produtos e/ou serviços, dar-
se-á durante a vigência desta Ata, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 
data de recebimento da autorização de fornecimento e/ou nota de empenho, 

devendo ser entregue diretamente no almoxarifado da Secretaria de Assistência 
Social/SEMAS, neste Município, no horário das 08:00h às 14:00h, devendo estar 
disponível quando solicitado. 6.1 Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos produtos/serviços, a contratada 
providenciara as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 
48 (quarente e oito) horas, sendo de sua inteira responsabilidade todas as 
despesas oriundas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de 
entrega. 6.2 A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos 
produtos/serviços, desde a sua origem até o endereço definido acima, sem 
quaisquer complementos nos preços contratados ou pagamento adicional 
referente ao frete. 6.3 Não serão motivos para dilação dos prazos, decorrentes 
de atrasos na entrega de material/serviços por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral responsabilidade 
decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, desde 
que devidamente comprovado. g) que quando da abertura da licitação o 
pregoeiro de forma verbal, alertou os representantes das empresas proponentes, 
quanto ao cumprimento dos prazos previstos no edital. h) que a Ata de Registro 
de Preços 041/2017 ainda prevê: 9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: A 
Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, assegurada a defesa prévia 
pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa 
de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, 
na entrega do objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da 
solicitação de entrega do bem/serviço encaminhados pela Administração. c) 
multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do 
fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso. d) 
suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 
fornecimento/serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota 
de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no tem anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorridos o prazo da sanção aplicada. 9.1 Se o Licitante fornecedor 
não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na 
letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2 Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertências ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. i) que a Ata de Registro de Preços reza em sua cláusula oitava, 
que as empresas ora signatárias obrigam-se a responsabilizar-se integralmente 
pelo fornecimento/serviço dos itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. j) por fim, que a Ata de Registro 
de Preços estabelece em sua cláusula oitava, que ao FORNECEDOR será 
aplicada as penalidades previstas nas leis que regem a matéria quando: 8.2.4. 
Descumprir as cláusulas previstas em Ata; Diante disto, fica por meio da presente 
NOTIFICADA a empresa AMAZOMIX COM. E DIST. LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
nº 11.218.665/0001-92, para que, ocorrendo novamente tal situação em novas 
solicitações de fornecimento/serviços, poderá o Município de Castanhal 
APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS AO CASO CONCRETO sem prejuízo 
das demais sanções, diante dos fatos apontados na presente NOTIFICAÇÃO. A 
presente NOTIFICAÇÃO será publicada na forma da Lei, assegurada a ampla 
defesa e contraditório à empresa NOTIFICADA. Castanhal (PA), 30 de Janeiro de 
2018. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, Secretário Municipal de 
Assistência Social 

CERTIDÃO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO 
Declaro que recebi nesta data, cópia deste documento, cujo ASSUNTO é: 
NOTIFICAÇÃO SOBRE INEXECUÇÃO PARCIAL DE FORNECIMENTO 
DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, referente a Ata de Registro de Preços n. 
041/207, sendo no total de QUATRO páginas incluindo a presente certidão.  
Nome: ________________________________________________________ 
CPF nº: _____________________ Identidade nº: ______________________ 
Assinatura: _____________________________________________________ 
Função que desempenha na empresa: _______________________________ 
Em: _____ / _____ /______ 

NOTIFICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2017 
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Contratada: BRATEX BELÉM LIMPEZA E HIGIENE COMERCIAL LTDA-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rod BR 316, Km 04, Coqueiro 
- Ananindeua-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.494.050/0001-30. Objeto do 
Contrato: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER 
AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 
DE CASTANHAL, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Processo 
Licitatório: Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão Presencial nº 046/2017, 
Ata de Registro de Preços nº 041/2017. OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE 
INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO DO PRAZO 
ESTABELECIDO. O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ nº 05.121.991/0001-84, CONSIDERANDO: a) que a 
Ata de Registro de Preços 041/2017 foi firmada em 14/08/2017, com a empresa 
ora NOTIFICADA, decorrente de Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão 
Presencial 046/2017, Ata de Registro de Preços 041/2017; b) que a 
NOTIFICADA comprometeu-se em executar os serviços, objeto desta licitação no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de recebimento da autorização de 
fornecimento e/ou nota de empenho emitida pelo Departamento de Compras; c) 
que os itens: 12, 36, 37 e 50 solicitados através das Notas de Empenho nº 
29120013, 29120014, 29120015, 29120016 e 29120017 (de 29/12/2017) 
enviadas no dia 19/01/2018, não foram executadas pela NOTIFICADA até a 
presente data; d) que a execução dos serviços deveria ter ocorrido até o dia 
25/01/2018, portanto em atraso a mais de 05 (cinco) dias, prejudicando desta 
forma o bom andamento dos trabalhos da Secretaria de Assistência Social. f) que 
a Ata de Registro de Preços impõe diversas obrigações formais à empresa 
contratada e ora NOTIFICADA, dentre as quais destacamos: CLÁUSULA SEXTA 
– DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: O 
fornecimento dos produtos e/ou serviços, dar-se-á durante a vigência desta Ata, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da autorização 
de fornecimento e/ou nota de empenho, devendo ser entregue diretamente no 
almoxarifado da Secretaria de Assistência Social/SEMAS, neste Município, no 
horário das 08:00h às 14:00h, devendo estar disponível quando solicitado. 6.1 Na 
eventualidade de se verificar falhas ou imperfeições que impeçam o recebimento 
dos produtos/serviços, a contratada providenciara as medidas saneadoras, o que 
deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarente e oito) horas, sendo de sua 
inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, 
inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2 A Contratada será responsável 
pelo transporte e entrega dos produtos/serviços, desde a sua origem até o 
endereço definido acima, sem quaisquer complementos nos preços contratados 
ou pagamento adicional referente ao frete. 6.3 Não serão motivos para dilação 
dos prazos, decorrentes de atrasos na entrega de material/serviços por parte de 
eventuais subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral 
responsabilidade decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito, desde que devidamente comprovado. g) que quando da abertura da 
licitação o pregoeiro de forma verbal, alertou os representantes das empresas 
proponentes, quanto ao cumprimento dos prazos previstos no edital. h) que a Ata 
de Registro de Preços 041/2017 ainda prevê: 9. CLÁUSULA NONA - DAS 
PENALIDADES: A Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, 
assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes 
penalidades: a) advertência; b) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) 
por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente sobre o 
valor total da fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem/serviço 
encaminhados pela Administração. c) multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou 
mais, de atraso. d) suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 
fornecimento/serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota 
de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no tem anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorridos o prazo da sanção aplicada. 9.1 Se o Licitante fornecedor 
não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na 
letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2 Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertências ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002. i) que a Ata de Registro de Preços reza em sua cláusula oitava, 
que as empresas ora signatárias obrigam-se a responsabilizar-se integralmente 
pelo fornecimento/serviço dos itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. j) por fim, que a Ata de Registro 
de Preços estabelece em sua cláusula oitava, que ao FORNECEDOR será 
aplicada as penalidades previstas nas leis que regem a matéria quando: 8.2.4. 
Descumprir as cláusulas previstas em Ata; Diante disto, fica por meio da presente 
NOTIFICADA a empresa BRATEX BELÉM LIMPEZA E HIGIENE COMERCIAL 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 24.494.050/0001-30, para que, ocorrendo 
novamente tal situação em novas solicitações de fornecimento/serviços, poderá o 
Município de Castanhal APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS AO CASO 
CONCRETO sem prejuízo das demais sanções, diante dos fatos apontados na 
presente NOTIFICAÇÃO. A presente NOTIFICAÇÃO será publicada na forma da 
Lei, assegurada a ampla defesa e contraditório à empresa NOTIFICADA. 
Castanhal (PA), 30 de Janeiro de 2018. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS 
SANTOS, Secretário Municipal de Assistência Social 

CERTIDÃO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO 
Declaro que recebi nesta data, cópia deste documento, cujo ASSUNTO é: 
NOTIFICAÇÃO SOBRE INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO 
DO PRAZO ESTABELECIDO, referente a Ata de Registro de Preços n. 
041/2017, sendo no total de QUATRO páginas incluindo a presente certidão.  
Nome: ________________________________________________________ 
CPF nº: _____________________ Identidade nº: ______________________ 
Assinatura: _____________________________________________________ 
Função que desempenha na empresa: _______________________________ 
Em: _____ / _____ /______ 

NOTIFICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2017 

Contratada: ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Calderário de Brito, 265, Cohab - 
Castanhal-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.481685/0001-29. Objeto do 
Contrato: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER 
AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 
DE CASTANHAL, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Processo 
Licitatório: Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão Presencial nº 046/2017, 
Ata de Registro de Preços nº 041/2017. OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE 
INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO DO PRAZO 
ESTABELECIDO. O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ nº 05.121.991/0001-84, CONSIDERANDO: a) que a 
Ata de Registro de Preços 041/2017 foi firmada em 14/08/2017, com a empresa 
ora NOTIFICADA, decorrente de Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão 
Presencial 046/2017, Ata de Registro de Preços 041/2017; b) que a 
NOTIFICADA comprometeu-se em executar os serviços, objeto desta licitação no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de recebimento da autorização de 
fornecimento e/ou nota de empenho emitida pelo Departamento de Compras; c) 
que os itens: 20, 25, 38, 42, 43, 45, 51, 54 e 55 solicitados através das Notas de 
Empenho nº 29120021, 29120022, 29120023 e 29120024 (de 29/12/2017) 
enviadas no dia 19/01/2018, não foram executadas pela NOTIFICADA até a 
presente data; d) que a execução dos serviços deveria ter ocorrido até o dia 
25/01/2018, portanto em atraso a mais de 05 (cinco) dias, prejudicando desta 
forma o bom andamento dos trabalhos da Secretaria de Assistência Social. f) que 
a Ata de Registro de Preços impõe diversas obrigações formais à empresa 
contratada e ora NOTIFICADA, dentre as quais destacamos: CLÁUSULA SEXTA 
– DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: O 
fornecimento dos produtos e/ou serviços, dar-se-á durante a vigência desta Ata, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da autorização 
de fornecimento e/ou nota de empenho, devendo ser entregue diretamente no 
almoxarifado da Secretaria de Assistência Social/SEMAS, neste Município, no 
horário das 08:00h às 14:00h, devendo estar disponível quando solicitado. 6.1 Na 
eventualidade de se verificar falhas ou imperfeições que impeçam o recebimento 
dos produtos/serviços, a contratada providenciara as medidas saneadoras, o que 
deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarente e oito) horas, sendo de sua 
inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, 
inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2 A Contratada será responsável 
pelo transporte e entrega dos produtos/serviços, desde a sua origem até o 
endereço definido acima, sem quaisquer complementos nos preços contratados 
ou pagamento adicional referente ao frete. 6.3 Não serão motivos para dilação 
dos prazos, decorrentes de atrasos na entrega de material/serviços por parte de 
eventuais subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral 
responsabilidade decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou 
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caso fortuito, desde que devidamente comprovado. g) que quando da abertura da 
licitação o pregoeiro de forma verbal, alertou os representantes das empresas 
proponentes, quanto ao cumprimento dos prazos previstos no edital. h) que a Ata 
de Registro de Preços 041/2017 ainda prevê: 9. CLÁUSULA NONA - DAS 
PENALIDADES: A Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, 
assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes 
penalidades: a) advertência; b) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) 
por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente sobre o 
valor total da fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem/serviço 
encaminhados pela Administração. c) multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou 
mais, de atraso. d) suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 
fornecimento/serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota 
de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no tem anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorridos o prazo da sanção aplicada. 9.1 Se o Licitante fornecedor 
não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na 
letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2 Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertências ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. i) que a Ata de Registro de Preços reza em sua cláusula oitava, 
que as empresas ora signatárias obrigam-se a responsabilizar-se integralmente 
pelo fornecimento/serviço dos itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. j) por fim, que a Ata de Registro 
de Preços estabelece em sua cláusula oitava, que ao FORNECEDOR será 
aplicada as penalidades previstas nas leis que regem a matéria quando: 8.2.4. 
Descumprir as cláusulas previstas em Ata; Diante disto, fica por meio da presente 
NOTIFICADA a empresa ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP, inscrita no CNPJ nº 26.481.685/0001-29, para que, ocorrendo novamente 
tal situação em novas solicitações de fornecimento/serviços, poderá o Município 
de Castanhal APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS AO CASO CONCRETO 
sem prejuízo das demais sanções, diante dos fatos apontados na presente 
NOTIFICAÇÃO. A presente NOTIFICAÇÃO será publicada na forma da Lei, 
assegurada a ampla defesa e contraditório à empresa NOTIFICADA.  Castanhal 
(PA), 30 de Janeiro de 2018. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, 
Secretário Municipal de Assistência Social 

CERTIDÃO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO 
Declaro que recebi nesta data, cópia deste documento, cujo ASSUNTO é: 
NOTIFICAÇÃO SOBRE INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO 
DO PRAZO ESTABELECIDO, referente a Ata de Registro de Preços n. 
041/2017, sendo no total de QUATRO páginas incluindo a presente certidão.  
Nome: _________________________________________________________ 
CPF nº: _____________________ Identidade nº: _______________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
Função que desempenha na empresa: ________________________________ 
Em: _____ / _____ /______ 

NOTIFICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2017 

Contratada: S. DO S. DA S. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS ME, pessoa 
jurídica de direito privado, estabelecida na Alameda Toledo, 47 Box A, Estrela - 
Castanhal-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.186.564/0001-35. Objeto do 
Contrato: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER 
AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 
DE CASTANHAL, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Processo 
Licitatório: Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão Presencial nº 046/2017, 
Ata de Registro de Preços nº 041/2017.  OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE 
INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO DO PRAZO 
ESTABELECIDO. O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ nº 05.121.991/0001-84, CONSIDERANDO: a) que a 
Ata de Registro de Preços 041/2017 foi firmada em 14/08/2017, com a empresa 
ora NOTIFICADA, decorrente de Processo Licitatório nº 2017/1/558, Pregão 

Presencial 046/2017, Ata de Registro de Preços 041/2017; b) que a 
NOTIFICADA comprometeu-se em executar os serviços, objeto desta licitação no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de recebimento da autorização de 
fornecimento e/ou nota de empenho emitida pelo Departamento de Compras; c) 
que os itens: 16 e 22 solicitados através das Notas de Empenho nº 29120011 e  
29120012 (de 29/12/2017) enviadas no dia 05/01/2018, não foram executadas 
pela NOTIFICADA até a presente data; d) que a execução dos serviços deveria 
ter ocorrido até o dia 11/01/2018, portanto em atraso a mais de 05 (cinco) dias, 
prejudicando desta forma o bom andamento dos trabalhos da Secretaria de 
Assistência Social. f) que a Ata de Registro de Preços impõe diversas obrigações 
formais à empresa contratada e ora NOTIFICADA, dentre as quais destacamos: 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO 
OBJETO: O fornecimento dos produtos e/ou serviços, dar-se-á durante a 
vigência desta Ata, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data de 
recebimento da autorização de fornecimento e/ou nota de empenho, devendo ser 
entregue diretamente no almoxarifado da Secretaria de Assistência 
Social/SEMAS, neste Município, no horário das 08:00h às 14:00h, devendo estar 
disponível quando solicitado. 6.1 Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos produtos/serviços, a contratada 
providenciara as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 
48 (quarente e oito) horas, sendo de sua inteira responsabilidade todas as 
despesas oriundas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de 
entrega. 6.2 A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos 
produtos/serviços, desde a sua origem até o endereço definido acima, sem 
quaisquer complementos nos preços contratados ou pagamento adicional 
referente ao frete. 6.3 Não serão motivos para dilação dos prazos, decorrentes 
de atrasos na entrega de material/serviços por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral responsabilidade 
decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, desde 
que devidamente comprovado. g) que quando da abertura da licitação o 
pregoeiro de forma verbal, alertou os representantes das empresas proponentes, 
quanto ao cumprimento dos prazos previstos no edital. h) que a Ata de Registro 
de Preços 041/2017 ainda prevê: 9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: A 
Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, assegurada a defesa prévia 
pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa 
de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, 
na entrega do objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da 
solicitação de entrega do bem/serviço encaminhados pela Administração. c) 
multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do 
fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso. d) 
suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 
fornecimento/serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota 
de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no tem anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorridos o prazo da sanção aplicada. 9.1 Se o Licitante fornecedor 
não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na 
letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2 Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertências ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. i) que a Ata de Registro de Preços reza em sua cláusula oitava, 
que as empresas ora signatárias obrigam-se a responsabilizar-se integralmente 
pelo fornecimento/serviço dos itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. j) por fim, que a Ata de Registro 
de Preços estabelece em sua cláusula oitava, que ao FORNECEDOR será 
aplicada as penalidades previstas nas leis que regem a matéria quando: 8.2.4. 
Descumprir as cláusulas previstas em Ata; Diante disto, fica por meio da presente 
NOTIFICADA a empresa S. DO S. DA S. MONTEIRO COM. E SERVIÇOS ME, 
inscrita no CNPJ nº 09.186.564/0001-35, para que, ocorrendo novamente tal 
situação em novas solicitações de fornecimento/serviços, poderá o Município de 
Castanhal APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS AO CASO CONCRETO 
sem prejuízo das demais sanções, diante dos fatos apontados na presente 
NOTIFICAÇÃO. A presente NOTIFICAÇÃO será publicada na forma da Lei, 
assegurada a ampla defesa e contraditório à empresa NOTIFICADA. Castanhal 
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(PA), 30 de Janeiro de 2018. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, 
Secretário Municipal de Assistência Social 

CERTIDÃO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO 
Declaro que recebi nesta data, cópia deste documento, cujo ASSUNTO é: 
NOTIFICAÇÃO SOBRE INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO 
DO PRAZO ESTABELECIDO, referente a Ata de Registro de Preços n. 
041/2017, sendo no total de QUATRO páginas incluindo a presente certidão.  
Nome: _________________________________________________________ 
CPF nº: _____________________ Identidade nº: _______________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
Função que desempenha na empresa: ________________________________ 
Em: _____ / _____ /______ 

NOTIFICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017 

Contratada: PARIZI COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Antônio Barreto, 1699, Umarizal - Belém-PA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.126.690/0001-43. Objeto do Contrato: O PRESENTE 
INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÕES FUTURAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 
EDUCATIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE DE 
CASTANHAL, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Processo 
Licitatório: Processo Licitatório nº 2017/7/8958, Pregão Presencial nº 063/2017, 
Ata de Registro de Preços nº 048/2017. OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE 
INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO DO PRAZO 
ESTABELECIDO. O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ nº 05.121.991/0001-84, CONSIDERANDO: a) que a 
Ata de Registro de Preços 048/2017 foi firmada em 22/09/2017, com a empresa 
ora NOTIFICADA, decorrente de Processo Licitatório nº 2017/7/8958, Pregão 
Presencial 063/2017, Ata de Registro de Preços 048/2017; b) que a 
NOTIFICADA comprometeu-se em executar os serviços, objeto desta licitação no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de recebimento da autorização de 
fornecimento e/ou nota de empenho emitida pelo Departamento de Compras; c) 
que os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 
solicitados através da Nota de Empenho nº 29120025 (de 29/12/2017) enviadas 
no dia 19/01/2018, não foram executadas pela NOTIFICADA até a presente data; 
d) que a execução dos serviços deveria ter ocorrido até o dia 25/01/2018, 
portanto em atraso a mais de 07 (sete) dias, prejudicando desta forma o bom 
andamento dos trabalhos da Secretaria de Assistência Social. f) que a Ata de 
Registro de Preços impõe diversas obrigações formais à empresa contratada e 
ora NOTIFICADA, dentre as quais destacamos: CLÁUSULA SEXTA – DO 
PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: O fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, dar-se-á durante a vigência desta Ata, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da autorização de 
fornecimento e/ou nota de empenho, devendo ser entregue diretamente no 
almoxarifado da Secretaria de Assistência Social/SEMAS, neste Município, no 
horário das 08:00h às 14:00h, devendo estar disponível quando solicitado. 6.1 Na 
eventualidade de se verificar falhas ou imperfeições que impeçam o recebimento 
dos produtos/serviços, a contratada providenciara as medidas saneadoras, o que 
deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarente e oito) horas, sendo de sua 
inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, 
inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2 A Contratada será responsável 
pelo transporte e entrega dos produtos/serviços, desde a sua origem até o 
endereço definido acima, sem quaisquer complementos nos preços contratados 
ou pagamento adicional referente ao frete. 6.3 Não serão motivos para dilação 
dos prazos, decorrentes de atrasos na entrega de material/serviços por parte de 
eventuais subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral 
responsabilidade decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito, desde que devidamente comprovado. g) que quando da abertura da 
licitação o pregoeiro de forma verbal, alertou os representantes das empresas 
proponentes, quanto ao cumprimento dos prazos previstos no edital. h) que a Ata 
de Registro de Preços 048/2017 ainda prevê: 9. CLÁUSULA NONA - DAS 
PENALIDADES: A Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, 
assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes 
penalidades: a) advertência; b) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) 
por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente sobre o 
valor total da fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem/serviço 
encaminhados pela Administração. c) multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou 
mais, de atraso. d) suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 

fornecimento/serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota 
de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no tem anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorridos o prazo da sanção aplicada. 9.1 Se o Licitante fornecedor 
não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na 
letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2 Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertências ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. i) que a Ata de Registro de Preços reza em sua cláusula oitava, 
que as empresas ora signatárias obrigam-se a responsabilizar-se integralmente 
pelo fornecimento/serviço dos itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. j) por fim, que a Ata de Registro 
de Preços estabelece em sua cláusula oitava, que ao FORNECEDOR será 
aplicada as penalidades previstas nas leis que regem a matéria quando: 8.2.4. 
Descumprir as cláusulas previstas em Ata; Diante disto, fica por meio da presente 
NOTIFICADA a empresa PARIZI COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
05.126.690/0001-43, para que, ocorrendo novamente tal situação em novas 
solicitações de fornecimento/serviços, poderá o Município de Castanhal 
APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS AO CASO CONCRETO sem prejuízo 
das demais sanções, diante dos fatos apontados na presente NOTIFICAÇÃO. A 
presente NOTIFICAÇÃO será publicada na forma da Lei, assegurada a ampla 
defesa e contraditório à empresa NOTIFICADA. Castanhal (PA), 01 de Fevereiro 
de 2018. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, Secretário Municipal de 
Assistência Social 

CERTIDÃO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO 
Declaro que recebi nesta data, cópia deste documento, cujo ASSUNTO é: 
NOTIFICAÇÃO SOBRE INEXECUÇÃO TOTAL DE FORNECIMENTO DENTRO 
DO PRAZO ESTABELECIDO, referente a Ata de Registro de Preços n. 
048/2017, sendo no total de QUATRO páginas incluindo a presente certidão.  
Nome: _________________________________________________________ 
CPF nº: _____________________ Identidade nº: _______________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
Função que desempenha na empresa: ________________________________ 
Em: _____ / _____ /______ 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 078/2017 

O Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, da 
Lei nº. 8.666/93 e demais disposições que regulam a matéria, bem como as atas 
de realização exaradas pela Comissão de Licitação e tendo em vista a realização 
de processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 078/2017/PMC, 
destinado à contratação de empresa especializada para aquisição de 
equipamentos e material permanente via Ministério da Saúde com a proposta n° 
Nº 07919.201000/1160-11 para equipar o Hospital Municipal de Urgência e 
Emergência Maria Laíse Pereira, com Recursos da Emenda Parlamentar n° 
3339.0008 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
deste Município de Castanhal/Pa., por um período de 06(seis) meses resolve 
HOMOLOGAR: Os Itens 05, 07, 11, 14, 16, 18 e 20 a empresa NORTEMED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME. Os Itens 29 a empresa 
C.C. COMERCIAL LTDA-ME. Os Itens 02, 03, 09, 10, 12, 15, 19, 22, 23, 24 e 30  
a empresa P. G. LIMA EIRELI-EPP. O Item 04, 08, 13, 17 e 21 a empresa R. S. 
DOS SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME. Os Itens 01 e 26 a 
empresa MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - EPP.  Os Itens 06 e 27 a empresa 
ABS CONTR. FAB. COMÉRCIO E SERVIÇOS E MAN EIRELI ME. À Comissão 
Permanente de Licitação, para convocar as empresas vencedoras no certame 
para assinatura dos Contratos Administrativos. Havendo recusa, observar-se-ão 
as penalidades cominadas na legislação pertinente. Castanhal/PA, 14 de 
dezembro de 2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de 
Saúde 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - FMS N°005/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11 
Notificada: CECI DECOR LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.797.971/0001-06. Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em 
direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra firmados vem, formal e 
respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e fundamentos que passa a expor: 
Por meio do certame licitatório Pregão Presencial nº 049-2017, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo Municipal de Saúde firmou contrato 
com esta empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente, 
destinados a equipar o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Urgência e 
Emergência Maria Laise Pereira neste município de Castanhal/PA.  Consta no 
subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento editalício, que o prazo de entrega a ser 
cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da autorização para o fornecimento.  
Registre-se que foi efetuado pedido de entrega conforme Tabela I abaixo, e que 
o prazo acima não foi obedecido. 

Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

26/12/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 15120002 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa CECI DECOR LTDA - ME, 
para que se manifeste no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento desta notificação, acerca do não fornecimento dos produtos. 
Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da publicidade, esta 
notificação será publicada no Diário Oficial do Município, objetivando a 
legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, que no caso de 
descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as penalidades cabíveis, 
podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. Castanhal/PA, 09 de 
fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de Saúde, 
Castanhal/PA, Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -  FMS N°006/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSP. EIRELI - 
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.192.559/0001-87.  Pelo presente instrumento 
e na melhor forma admitida em direito, a Notificante, por meio de seus signatários 
infra firmados vem, formal e respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e 
fundamentos que passa a expor:  Por meio do certame licitatório Pregão 
Presencial nº 049-2017, a Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo 
Municipal de Saúde firmou contrato com esta empresa para o fornecimento de 
equipamentos e material permanente, destinados a equipar o Centro Cirúrgico do 
Hospital Municipal de Urgência e Emergência Maria Laise Pereira neste 
município de Castanhal/PA.  Consta no subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento 
editalício, que o prazo de entrega a ser cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da 
autorização para o fornecimento. Registre-se que foi efetuado pedido de entrega 
conforme Tabela I abaixo, e que o prazo acima não foi obedecido. 

Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

26/12/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 15120003 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa HOSPI BIO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSP. EIRELI - EPP, para que se manifeste no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento desta notificação, acerca 
do não fornecimento dos produtos. Alertamos ainda que, dando cumprimento o 
princípio da publicidade, esta notificação será publicada no Diário Oficial do 
Município, objetivando a legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, 
que no caso de descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as 
penalidades cabíveis, podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. 
Castanhal/PA, 09 de fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário 
Municipal de Saúde, Castanhal/PA  
Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -  FMS N°007/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: L.C.B PONTES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.763.550/0001-65. Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em 

direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra firmados vem, formal e 
respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e fundamentos que passa a expor: 
Por meio do certame licitatório Pregão Presencial nº 049-2017, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo Municipal de Saúde firmou contrato 
com esta empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente, 
destinados a equipar o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Urgência e 
Emergência Maria Laise Pereira neste município de Castanhal/PA.  Consta no 
subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento editalício, que o prazo de entrega a ser 
cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da autorização para o fornecimento.  
Registre-se que foi efetuado pedido de entrega conforme Tabela I abaixo, e que 
o prazo acima não foi obedecido. 

Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

26/12/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 15120004 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa L.C.B PONTES EIRELI - ME, 
para que se manifeste no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento desta notificação, acerca do não fornecimento dos produtos. 
Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da publicidade, esta 
notificação será publicada no Diário Oficial do Município, objetivando a 
legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, que no caso de 
descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as penalidades cabíveis, 
podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. Castanhal/PA, 09 de 
fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de Saúde, 
Castanhal/PA, Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - FMS N°008/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.048.534/0001-01. Pelo presente instrumento e na 
melhor forma admitida em direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra 
firmados vem, formal e respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e 
fundamentos que passa a expor: Por meio do certame licitatório Pregão 
Presencial nº 049-2017, a Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo 
Municipal de Saúde firmou contrato com esta empresa para o fornecimento de 
equipamentos e material permanente, destinados a equipar o Centro Cirúrgico do 
Hospital Municipal de Urgência e Emergência Maria Laise Pereira neste 
município de Castanhal/PA.   Consta no subitem 6.2.6 do item 6 do 
instrumento editalício, que o prazo de entrega a ser cumprido é de 05 (cinco) 
dias, a partir da autorização para o fornecimento.  Registre-se que foi efetuado 
pedido de entrega conforme Tabela I abaixo, e que o prazo acima não foi 
obedecido. 

Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

26/12/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 15120005 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa NORTEMED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, para que se manifeste no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento desta notificação, 
acerca do não fornecimento dos produtos. Alertamos ainda que, dando 
cumprimento o princípio da publicidade, esta notificação será publicada no Diário 
Oficial do Município, objetivando a legitimidade e validade deste ato. 
Registramos, ainda, que no caso de descumprimento das regras contratuais 
serão aplicadas as penalidades cabíveis, podendo cominar com a rescisão 
unilateral do contrato. Castanhal/PA, 09 de fevereiro de 2018. Silvan Francisco 
da Silva, Secretário Municipal de Saúde, Castanhal/PA, Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -  FMS N°009/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: P. P. F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 07.606.575/0001-00. Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida 
em direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra firmados vem, formal 
e respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e fundamentos que passa a 
expor: Por meio do certame licitatório Pregão Presencial nº 049-2017, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo Municipal de Saúde 
firmou contrato com esta empresa para o fornecimento de equipamentos e 
material permanente, destinados a equipar o Centro Cirúrgico do Hospital 
Municipal de Urgência e Emergência Maria Laise Pereira neste município de 
Castanhal/PA. Consta no subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento editalício, que o 
prazo de entrega a ser cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da autorização para 
o fornecimento.  Registre-se que foi efetuado pedido de entrega conforme Tabela 
I abaixo, e que o prazo acima não foi obedecido. 
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Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

31/01/2018 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 10010009 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa P. P. F COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, para que se manifeste no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento desta notificação, acerca do não fornecimento 
dos produtos. Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da 
publicidade, esta notificação será publicada no Diário Oficial do Município, 
objetivando a legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, que no caso 
de descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as penalidades 
cabíveis, podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. Castanhal/PA, 
09 de fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de 
Saúde, Castanhal/PA, Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -  FMS N°010/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: C. C. COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.564.577/0001-78. Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em 
direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra firmados vem, formal e 
respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e fundamentos que passa a expor:  
Por meio do certame licitatório Pregão Presencial nº 050-2017, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo Municipal de Saúde firmou contrato 
com esta empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente, 
destinados a equipar o Centro de Saúde da Mulher, Centro Cardiológico e Centro 
de Atendimento Especializado neste município de Castanhal/PA.  Consta no 
subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento editalício, que o prazo de entrega a ser 
cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da autorização para o fornecimento.  
Registre-se que foi efetuado pedido de entrega conforme Tabela I abaixo, e que 
o prazo acima não foi obedecido. 

Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110023 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110030 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa C. C. COMERCIAL LTDA - 
ME, para que se manifeste no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento desta notificação, acerca do não fornecimento dos produtos. 
Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da publicidade, esta 
notificação será publicada no Diário Oficial do Município, objetivando a 
legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, que no caso de 
descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as penalidades cabíveis, 
podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. Castanhal/PA, 09 de 
fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de Saúde, 
Castanhal/PA, Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -  FMS N°011/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: CECI DECOR LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.797.971/0001-06.  Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em 
direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra firmados vem, formal e 
respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e fundamentos que passa a expor: 
 Por meio do certame licitatório Pregão Presencial nº 050-2017, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo Municipal de Saúde 
firmou contrato com esta empresa para o fornecimento de equipamentos e 
material permanente, destinados a equipar o Centro de Saúde da Mulher, Centro 
Cardiológico e Centro de Atendimento Especializado neste município de 
Castanhal/PA.  Consta no subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento editalício, que 
o prazo de entrega a ser cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da autorização 
para o fornecimento.  Registre-se que foi efetuado pedido de entrega conforme 
Tabela I abaixo, e que o prazo acima não foi obedecido. 

Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110028 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110031 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa CECI DECOR LTDA - ME, 
para que se manifeste no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento desta notificação, acerca do não fornecimento dos produtos. 
Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da publicidade, esta 
notificação será publicada no Diário Oficial do Município, objetivando a 

legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, que no caso de 
descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as penalidades cabíveis, 
podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. Castanhal/PA, 09 de 
fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de Saúde, 
Castanhal/PA, Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -  FMS N°012/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: L. C. B PONTES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.763.550/0001-65. Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em 
direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra firmados vem, formal e 
respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e fundamentos que passa a expor: 
Por meio do certame licitatório Pregão Presencial nº 050-2017, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo Municipal de Saúde firmou contrato 
com esta empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente, 
destinados a equipar o Centro de Saúde da Mulher, Centro Cardiológico e Centro 
de Atendimento Especializado neste município de Castanhal/PA.  Consta no 
subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento editalício, que o prazo de entrega a ser 
cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da autorização para o fornecimento.  
Registre-se que foi efetuado pedido de entrega conforme Tabela I abaixo, e que 
o prazo acima não foi obedecido. 

Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110024 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110032 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa L. C. B PONTES EIRELI - 
ME, para que se manifeste no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento desta notificação, acerca do não fornecimento dos produtos. 
Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da publicidade, esta 
notificação será publicada no Diário Oficial do Município, objetivando a 
legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, que no caso de 
descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as penalidades cabíveis, 
podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. Castanhal/PA, 09 de 
fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de Saúde, 
Castanhal/PA,  Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -  FMS N°013/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: P. P. F. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 07.606.575/0001-00. Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida 
em direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra firmados vem, formal 
e respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e fundamentos que passa a 
expor: Por meio do certame licitatório Pregão Presencial nº 050-2017, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo Municipal de Saúde 
firmou contrato com esta empresa para o fornecimento de equipamentos e 
material permanente, destinados a equipar o Centro de Saúde da Mulher, Centro 
Cardiológico e Centro de Atendimento Especializado neste município de 
Castanhal/PA.  Consta no subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento editalício, que 
o prazo de entrega a ser cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da autorização 
para o fornecimento.  Registre-se que foi efetuado pedido de entrega conforme 
Tabela I abaixo, e que o prazo acima não foi obedecido. 

Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110029 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110033 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa P. P. F COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, para que se manifeste no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento desta notificação, acerca do não fornecimento 
dos produtos. Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da 
publicidade, esta notificação será publicada no Diário Oficial do Município, 
objetivando a legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, que no caso 
de descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as penalidades 
cabíveis, podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. Castanhal/PA, 
09 de fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de 
Saúde, Castanhal/PA, Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -  FMS N°014/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: UNIVERSAL MÓVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
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21.041.143/0001-11. Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em 
direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra firmados vem, formal e 
respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e fundamentos que passa a expor: 
Por meio do certame licitatório Pregão Presencial nº 050-2017, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo Municipal de Saúde firmou contrato 
com esta empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente, 
destinados a equipar o Centro de Saúde da Mulher, Centro Cardiológico e Centro 
de Atendimento Especializado neste município de Castanhal/PA.  Consta no 
subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento editalício, que o prazo de entrega a ser 
cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da autorização para o fornecimento.  
Registre-se que foi efetuado pedido de entrega conforme Tabela I abaixo, e que 
o prazo acima não foi obedecido. Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110025 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110034 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa UNIVERSAL MÓVEIS LTDA 
- ME, para que se manifeste no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento desta notificação, acerca do não fornecimento dos produtos. 
Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da publicidade, esta 
notificação será publicada no Diário Oficial do Município, objetivando a 
legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, que no caso de 
descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as penalidades cabíveis, 
podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. Castanhal/PA, 09 de 
fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de Saúde, 
Castanhal/PA, Dec. 015/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - FMS N°015/2018 
Notificante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11. 
Notificada: VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.879.526/0001-87. Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em 
direito, a Notificante, por meio de seus signatários infra firmados vem, formal e 
respeitosamente, NOTIFICAR sobre os fatos e fundamentos que passa a expor: 
Por meio do certame licitatório Pregão Presencial nº 050-2017, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal/PA/Fundo Municipal de Saúde firmou contrato 
com esta empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente, 
destinados a equipar o Centro de Saúde da Mulher, Centro Cardiológico e Centro 
de Atendimento Especializado neste município de Castanhal/PA.  Consta no 
subitem 6.2.6 do item 6 do instrumento editalício, que o prazo de entrega a ser 
cumprido é de 05 (cinco) dias, a partir da autorização para o fornecimento.  
Registre-se que foi efetuado pedido de entrega conforme Tabela I abaixo, e que 
o prazo acima não foi obedecido. 

Tabela I 

Data Solicitante Nota de Empenho 

29/11/2017 Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA 23110035 

Ressaltamos que, nesse período, não recebemos nenhuma justificativa formal 
para o atraso. Sendo assim, notificamos a empresa VIA FORTE 
DISTRIBUIDORA LTDA ME, para que se manifeste no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar do recebimento desta notificação, acerca do não 
fornecimento dos produtos.  Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio 
da publicidade, esta notificação será publicada no Diário Oficial do Município, 
objetivando a legitimidade e validade deste ato. Registramos, ainda, que no caso 
de descumprimento das regras contratuais serão aplicadas as penalidades 
cabíveis, podendo cominar com a rescisão unilateral do contrato. Castanhal/PA, 
09 de fevereiro de 2018. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de 
Saúde, Castanhal/PA, Dec. 015/2017 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018, 
VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

094/2017. 
Às nove horas, do dia quinze de Fevereiro de dois mil e dezoito, de um lado o 
FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, neste ato representado por 
seu Pregoeira a Sra. Amanda Cristina Rocha Sotero, localizada à Av. Barão do 
Rio Branco, 2232, Bairro: Centro - neste Município de Castanhal/Pa. Denominada 
CONTRATANTE, no outro lado a ZETEC AR CONDICIONADO LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 09.110.496/0001-20, com sede na Rua 
Comandante Assis nº 2102, Bairro Estrela, CEP 68.743-100, Castanhal/PA, 

neste ato, representada por ZENILTON MOREIRA DA FONSECA, Brasileiro, 
casado, Empresário, doravante denominada por CONTRATADA nos termos das 
Leis nº. 8.666/93, 10.520/2002, do Decreto 7892/2013, das demais normas legais 
aplicáveis e de acordo com o resultado da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencial SRP nº 094/2017, publicada na imprensa 
oficial e homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, e observadas as condições do 
edital que integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços 
cotados, relativamente ao produto/serviço especificado no Anexo I do edital, que 
passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a 
documentação e proposta de preços apresentados pelos licitantes classificados, 
conforme segue: 1. Os preços, as quantidades e as especificações dos objetos 
registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela em anexo. 2. DO 
OBJETO: A presente Ata decorre da licitação realizada sob a modalidade Pregão 
Presencial SRP nº 094/2017, devidamente homologado pelo Secretário Municipal 
o Sr. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, tendo por Objeto a contratação de 
empresa especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 
DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, PARA ATENDIMENTO 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 3.  DO FORNECEDOR 
REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados, observada a ordem de 
classificação, os preços dos fornecedores registrados, objetivando o 
compromisso de fornecimento/serviços DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE 
AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, PARA ATENDIMENTO POR UM 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, nas condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. 4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: Este instrumento não 
obriga a Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a 
aquisição dos objetos, obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurado ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento/serviço, em igualdades de 
condições. 4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado mediante 
assinatura do Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão 
Presencial SRP nº 094/2017. 4.2. O compromisso de entrega só estará 
caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e 
Edital do Pregão Presencial SRP nº 094/2017.  4.3. A presente Ata de Registro 
de Preço poderá ser usada por outros órgãos, desde que autorizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 5.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: a presente ata terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua assinatura. 5.1. Os fornecedores registrados ficam obrigados, dentro dos 
quantitativos estimados, a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 
desta Ata de Registro de Preços. 6. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DO OBJETO: O fornecimento dos produtos e/ou serviços, dar-
se-á durante a vigência desta Ata, no prazo máximo de até o 05 (cinco) dias úteis 
da data de solicitação a ser entregue no seguinte local: Almoxarifado da SESMA 
com endereço na Av. Barão do Rio Branco, n° 2530, acesso pela Rua José 
Porpino, n° 25 Nova Olinda,  de segunda a quinta-feira de 08 às 12h. 6.1. Na 
eventualidade de se verificar falhas ou imperfeições que impeçam o recebimento 
dos produtos/serviços, a Contratada providenciará as medidas saneadoras, o 
que deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sendo de sua inteira 
responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, 
inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2 A Contratada será responsável 
pelo transporte e entrega dos produtos/serviços, desde a sua origem até o 
endereço definido acima, sem quaisquer complementos nos preços contratados 
ou pagamento adicional referente a frete. 6.3 Não serão motivos para dilatação 
dos prazos, decorrentes de atrasos na entrega de materiais/serviços por parte de 
eventuais subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral 
responsabilidade decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito devidamente comprovado. 7. DOS PREÇOS: A Contratante pagará 
às empresas vencedoras, o valor estipulado para cada item, conforme segue: 7.1 
O prazo para pagamento, após o recebimento dos produtos/serviços e aceite da 
Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Castanhal, efetivar-se-á em até 30 
(trinta) dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros do programa, ocorrerá 
mediante Ordem Bancária e/ou Cheque Nominal em favor da vencedora. 7.2 
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam o 
pagamento da despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o pagamento 
ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  7.3 Caso a Vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a 
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devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, conforme legislação em vigor. 7.4 Para execução do pagamento 
de que trata o item acima, a Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
Contratante, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 
respectiva Agência. 7.5 Não haverá reajustamento de preços, durante a vigência 
deste Contrato.  7.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e 
a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento/serviço, o 
Contrato poderá ser revisado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico 
- financeiro inicial do ajuste. 7.5.1.1 Na hipótese de solicitação de revisão dos 
preços, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de e 
documentação correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou transportadora, 
notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc.), que 
comprovem que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente 
avençadas. 7.5.1.2 Fica facultado à Contratante realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens 
anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços pactuados. 7.5.1.3 A eventual 
autorização da revisão dos preços será concedida após a análise técnica e 
jurídica da Contratante, a partir da data do efetivo desequilíbrio da equação 
econômico-financeira, apurada em processo administrativo. 7.5.1.4 Enquanto 
eventuais solicitações de revisão dos preços pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender o fornecimento dos 
produtos/serviços contratados e o pagamento será realizado ao preço vigente. 
7.5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
poderão implicar na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 8. 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 8.1. As empresas ora signatárias obrigam-se 
a: 8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento/serviço dos itens a 
qual se sagrou vencedora, bem como pela legislação vigente inerente ao objeto 
contratual. 8.1.2. Entregar o material/serviço, objeto deste ajuste, de acordo com 
as normas de segurança, de transporte, de armazenagem e acondicionamento. 
8.1.3. As Contratadas é vedado, sob as penas da Lei, prestar quaisquer 
informações a terceiros sobre a natureza ou o andamento do 
fornecimento/serviço, objeto desta relação, bem como divulgar, através de 
quaisquer meios de comunicação, dados e informes relativos ao mesmo, à 
tecnologia adotada e à documentação envolvida, salvo por expressa autorização 
da Contratante. 8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer 
outra informação acerca do fornecimento/serviço, objeto deste Contrato, sem 
prévia autorização da Contratante. 8.1.5. Responder, diretamente por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da 
presente relação, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita. 8.2. A Contratante obriga-se a: 8.2.1. Prestar às 
Contratadas todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento/serviço dos 
itens contratados. 8.2.2. Efetuar os pagamentos devidos nos termos acima 
dispostos. 8.2.4. Aplicar aos Fornecedores, as penalidades previstas nas leis que 
regem a matéria, pelo descumprimento de suas cláusulas. 9. DAS 
PENALIDADES: A Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, 
assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes 
penalidades: a)Advertência; b)Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) 
por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente sobre o 
valor total da fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem/serviço 
encaminhada pela Administração; c)Multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou 
mais, de atraso; d)Suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 
fornecimento/serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota 
de Empenho; e)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 9.1. Se o licitante fornecedor 
não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicado, com amparo na 
letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 

jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: A 
CONTRATANTE deverá designar um fiscal de contrato para acompanhar as 
atividades e acompanhar a execução, de modo que em suas funções deverá: a)A 
qualquer tempo e a seu critério, acompanhar o fornecimento dos produtos, 
mencionando, expressamente, os vícios ou defeitos a serem corrigidos. 
b)Fiscalizar a execução objeto deste contrato através de representantes 
especialmente designados para esse fim. c)Quando necessário e conveniente, 
dar pleno acesso aos trabalhos em andamento, de modo a assegurar a fiel 
observância de seus aspectos técnico-funcionais. O acompanhamento não retira, 
nem atenua as responsabilidades técnicas e os encargos próprios da 
CONTRATADA. d)O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento. Parágrafo Único: A 
CONTRATANTE indica, pela portaria N° 436/18, o Sr. (a) DILMAR NONATO 
PAES PEREIRA, matricula n° 75142-1/1 como representante, responsável pela 
orientação e fiscalização do objeto desta Ata. 11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será 
publicada em forma de extrato, na imprensa oficial, conforme disposto no 
parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 12. DO FORO: Fica eleito o 
Foro da Comarca de Castanhal/Pa, para dirimir quaisquer questões decorrentes 
da utilização da presente ata. Quaisquer alterações somente poderão ser 
realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. AMANDA 
CRISTINA ROCHA SOTERO, Pregoeira. ZETEC AR CONDICIONADO LTDA-
ME, Representante legal: ZENILTON MOREIRA DA FONSECA, CNPJ: 
09.110.496/0001-20 

 

CONTRATO Nº 061/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE E DE OUTRO A EMPRESA ZETEC AR 
CONDICIONADO LTDA-ME. 

Pelo presente instrumento, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11, com sede neste Município de Castanhal, 
Estado do Pará, localizada na Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 
68.743-050, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde de 
Castanhal, SILVAN FRANCISCO DA SILVA, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a empresa ZETEC AR CONDICIONADO LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ, sob o nº 09.110.496/0001-20, com sede na Rua Comandante Assis nº 
2102, Bairro Estrela, CEP 68.743-100, Castanhal/PA, neste ato, representada 
por ZENILTON MOREIRA DA FONSECA, Brasileiro, casado, Empresário, 
portador do CPF:082.972.537-75, RG: 107200644, residente e domiciliado na 
Alameda Teotônio Souza, 0025, Caiçara, Castanhal-PA, CEP 68.743-530, 
doravante denominada por CONTRATADA, têm ajustadas o presente Contrato, 
que se regerá pela legislação especifica aplicável, tudo em consonância ao 
PROCESSO Nº 2017/10/12374 vinculação ao edital de licitação Pregão 
presencial SRP Nº 094/2017/FMS  , regendo-se pelas disposições da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, e de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, INSTALAÇÃO E 
DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL – PARÁ. A) O objeto do presente CONTRATO é uno e 
indivisível. B) O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, nas mesmas bases contratuais, até o limite previsto no Parágrafo 1º, 
do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO: O presente Contrato será executado de 
forma indireta sob regime de menor preço Global, com a especificação dos 
preços unitários e totais. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE 
PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total 
estimado, relativos aos serviços, estabelecido na proposta comercial consolidada 
de R$ 438.920,00 (quatrocentos e trinta e oito mil novecentos vinte reais) para o 
período de 12 (doze) meses. Parágrafo Primeiro: A estimativa de preço ora 
mencionado no contrato não obriga a Administração Pública a adquirir todos os 
serviços que foram cotados, visto que se originou de Sistema de Registro de 
Preços. Parágrafo Segundo: O preço cotado inclui todas as despesas com 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais para execução do presente 
Contrato. A CONTRATADA responsabilizar-se-á, inteiramente, por todas as 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, frete, decorrentes ou 
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relacionadas com o fornecimento ora contratado e quaisquer outras despesas 
que incidam sobre o objeto contratado. Parágrafo Terceiro: O pagamento será 
efetuado conforme entrega do serviço no período, em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do atesto da nota fiscal efetuado pelo fiscal do contrato. 
Parágrafo Quarto: Em caso de irregularidade(s) na execução pactuada e/ou na 
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) 
correspondente(s) regularização(ões). Parágrafo Quinto: Se o término do prazo 
para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento 
deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. Parágrafo Sexto: Se, por 
qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATANTE, for paralisado o 
fornecimento pactuado, o período correspondente não gerará obrigação de 
pagamento. Parágrafo Sétimo: Para execução do pagamento de que trata o item 
acima, a Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em nome do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 
07.918.201/0001-11, sito a Trav. Cônego Leitão, 1943 – Centro, o número de sua 
conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência, bem como a juntada 
de prova da situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Débitos Federais, Receita Estadual, Receita Municipal, perante a 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, bem como FGTS e CNDT. CLÁUSULA 
QUARTA – DA VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (Doze) meses após a 
assinatura do contrato podendo ser prorrogado e aditado conforme legislação 
vigente.  CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO: O valor contratado não 
poderá ser reajustado durante a vigência do contrato. Parágrafo Primeiro: Na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da 
Contratante para a justa remuneração do fornecimento/serviço, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - 
financeiro inicial do ajuste. Parágrafo Segundo: Na hipótese de solicitação de 
revisão dos preços, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de 
e documentação correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), 
que comprovem que o fornecimento tornou-se inviável nas condições 
inicialmente avençadas. Parágrafo Terceiro: Fica facultado à Contratante realizar 
ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos 
requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços pactuados. 
Parágrafo Quarto: A eventual autorização da revisão dos preços será concedida 
após a análise técnica e jurídica da Contratante, a partir da data do efetivo 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, apurada em processo 
administrativo. Parágrafo Quinto: Enquanto eventuais solicitações de revisão dos 
preços pactuados estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá 
suspender o fornecimento dos produtos/serviços contratados e o pagamento será 
realizado ao preço vigente. Parágrafo Sexto: Quaisquer tributos ou encargos 
legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar na revisão 
destes para mais ou menos, conforme o caso. CLÁUSULA SEXTA - DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Para garantir o cumprimento do presente 
Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: A) Efetuar o pagamento na forma 
convencionada neste Instrumento; B) Aplicar à CONTRATADA as penalidades 
regulamentares e contratuais cabíveis; C) Comunicar oficialmente à 
CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas; D) Receber o objeto do Contrato 
através do setor e fiscal competente; E) A CONTRATANTE realizará a solicitação 
do objeto licitado por meio de ordem de fornecimento expedida pelo fiscal do 
contrato; F) A CONTRATANTE fará, ordinariamente, pedidos mensais ou 
conforme necessidade do órgão. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA: Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a 
CONTRATADA se obriga a cumprir com eficiência e presteza as solicitações da 
CONTRATANTE, obrigando-se especialmente a: A) Informar à CONTRATANTE 
quaisquer impedimentos, se houver, que lhe impeçam de contratar com a 
Administração Pública - observando o princípio da boa-fé, que norteia os 
contratos e os procedimentos penais aplicáveis aos casos de prestação de 
informações falsas – antes da assinatura do presente instrumento contratual. B) 
Aceitar caso conveniente, de acordo com as necessidades da Secretaria, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do volume dos 
serviços em proporção de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global 
atualizado do Contrato, facultadas as supressões além desse limite, mediante 
acordo entre as partes; C) O SERVIÇO licitado deverá ser iniciado em até 05 
(CINCO) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato administrativo. 
D) A proponente vencedora deverá fornecer os materiais com validade de 12 

(doze) meses, contado a partir da data de entrega no almoxarifado da SESMA de 
Castanhal. E) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e 
fiscais independentemente de qualquer vinculação à SESMA/FMS, sendo 
responsável por qualquer demanda judicial, seja de natureza trabalhista ou civil; 
F) Responder, pronta e exclusivamente, diante de reivindicações administrativas 
e judiciais referentes às demandas trabalhistas e previdenciárias, no que tange à 
relação de emprego decorrente do contrato celebrado, no caso da SESMA/FMS 
vir a ser demandada; G) Cumprir orientação do órgão fiscalizador/executor do 
Contrato; H) Ressarcir à CONTRATANTE quaisquer danos ou prejuízos 
causados em decorrência da execução dos serviços; I) A CONTRATADA fica 
compelida a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  J) A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela 
CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la 
sempre que for necessário. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E LOCAL DE 
ENTREGA: a)O objeto da presente licitação deverá ser entregue no máximo em 
até 10 (dez) dias úteis da data de solicitação no Almoxarifado da SESMA, com 
endereço na - Av. Barão do Rio, nº 2530 - acesso pela Rua José Porpino, nº 25, 
Nova Olinda de segunda a quinta-feira, de 08 às 12h em conformidade com as 
especificações e quantidades solicitadas pela SESMA, verificando a quantidade 
dos equipamentos e materiais permanente que estão sendo entregues 
juntamente com a quantidade constante em nota fiscal, bem como condições de 
segurança, sendo facultado ao receber o poder de promover a recusa de 
recebimento do produto, desde que devidamente justificada, ocasião em que 
informará por escrito ao departamento competente, para as providências 
cabíveis. b)Caso o dia da entrega coincida com o sábado, domingo e feriado, a 
mesma será feita obrigatoriamente no ultimo dia antecedente. CLÁUSULA NONA 
- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários e financeiros 
necessários ao atendimento do pagamento das obrigações decorrentes desta 
licitação estão alocados da seguinte forma: Exercício financeiro: 2018; 0716- 
Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0050.2.034 – Manutenção das Atividades da 
Secretária de Saúde; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 012900 – Transferências de Recursos 
do SUS. 10.301.0136.2.041 – Operacionalização do Programa da Atenção 
Primária em Saúde (Atenção Básica); 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS. 10.302.0137.2.056 – Manutenção da 
Gestão Plena; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recursos Ordinários; 012900 – Transferências de Recursos do SUS. 
10.305.0039.2.063 –  Combate e Prevenção das DST/HIV/AIDS/Hepatites e 
Doenças infectocontagiosas; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 012900 – Transferências de Recursos do SUS. CLÁUSULA 
DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO: A execução do presente Contrato será 
acompanhada e fiscalizada, de acordo com a PORTÁRIA Nº 436/18, DE 08 DE 
FEVEREIRO DE 2018, por funcionário desta Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde, o Sr. (a). DILMAR NONATO PAES PEREIRA, 
matrícula Nº 75142-1/1, lotado (a) na Secretária Municipal de Saúde 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO: a) Os 
equipamentos e materiais permanente objeto deste Termo serão entregues em 
perfeitas condições, com prazo de validades mínimas de 12 (doze) Meses a 
contar da data de entrega no almoxarifado, nos exatos termos da contratação 
levada a efeito, sem quaisquer despesas adicionais do acordo. b) Os 
equipamentos e materiais permanente objeto deste Termo serão recebidos 
provisoriamente no âmbito do Almoxarifado, para efeito de posterior verificação 
da compatibilidade com as especificações pactuadas (proposta consolidada 
compatível com o termo de referência), envolvendo a marca, quantidade, 
validade e outras porventura existentes, resultando no recebimento definitivo, 
observando o prazo da sua entrega. c) Em caso de não aceitação dos itens 
objeto deste Termo (divergência de marca, entre outros), fica a Contratada 
obrigada a retirá-los e a substituí-los no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da 
notificação a ser expedida pelo Contratante. d) Em caso de diferença de 
quantidade entregue e constante em nota fiscal, fica a Contratada obrigada a 
providenciar sua complementação no prazo de 01 (um) dia útil, contados da 
notificação a ser expedida pelo Contratante. e) O atesto EFETIVO da nota fiscal 
será efetuado após o recebimento dos produtos de acordo com o estabelecido no 
edital. O aceite do objeto estará condicionado à descrição correta dos itens na 
nota fiscal (quantidade, marca e validade); f) O recebido definitivo não exclui a 
responsabilidade da Contratada, nos termos da prescrição legais, em 
observância ás normas do Edital. g) O recebimento e a aceitação dos produtos 
dar-se-ão pelos fiscais do contrato que realizarão a verificação de sua 
compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação; CLÁUSULA 
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DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E MULTAS: Em caso de 
descumprimento das condições contratuais ou não veracidade das informações 
prestadas, a CONTRATADA, garantida prévia defesa, estará sujeita as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das demais mencionadas no art. 87, da Lei nº 
8.666/93: A) Advertência; B) Multa de 2% (dois por cento) do valor da 
contratação; C) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a SESMA, pelo prazo determinado em legislação vigente. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor relativo a multas, eventualmente aplicadas, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, com 
base nos § 3º do art. 86 e §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA - DA RESCISÃO Além de outras hipóteses expressamente previstas 
nos art. 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, constituem motivos 
para a rescisão do Contrato: A) não cumprimento ou cumprimento irregular das 
cláusulas contratuais, principalmente quanto às especificações do objeto 
contidas no Edital; B) o atraso injustificado no início da entrega ou ainda a 
paralisação sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; C) o 
desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar a fiscalizar a sua execução, assim como de seus superiores; D) o 
cometimento reiterado de faltas na sua execução, comprovadas por meio de 
registro próprio efetuado pelo representante da CONTRATANTE, especialmente 
designado para acompanhar o contrato; E) a decretação de falência; F) a 
dissolução da sociedade; G) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovado e impeditivo da execução do objeto deste Contrato, 
sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 79 da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO 
PRIMEIRO: Nos casos de rescisão previstos neste Contrato, a CONTRATANTE 
adotará as seguintes providências: A) assunção imediata do objeto do Contrato, 
no estado e local em que se encontrar; B) retenção dos créditos decorrentes do 
Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. Paragrafo Primeiro: 
A prestação de serviço objeto deste contrato poderá ser prorrogada de acordo 
com o interesse da administração publica por se tratar de serviços de execução 
continuada de acordo com artigo 57, II da lei 8.666/93. Paragrafo Segundo: 
Manifestado o interesse da Administração Publica na prorrogação do Contrato, a 
CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA no prazo de 30 (trinta) dias 
anteriores ao vencimento do contrato para que manifeste interesse na 
formalização do Aditivo. Paragrafo Terceiro: Em caso de prorrogação do referido 
Contrato, deverá a Administração Pública justificar a vantagem da prorrogação 
no Processo administrativo. Paragrafo Quarto: A prorrogação do Contrato deverá 
ser formalizada mediante Termo Aditivo. Paragrafo Quinto: A celebração de 
Termo Aditivo contratual está condicionada à verificação da regularidade em 
relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: O presente Contrato será publicado no 
Diário Oficial do Município de Castanhal prazo de 20 (vinte) dias a contar da data 
de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: Fica eleito o Foro 
de Castanhal, para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Contrato. E 
por estarem assim, justas e contratadas, firmamos o presente TERMO em 03 
(três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza os efeitos legais. Castanhal, 15 de Fevereiro de 
2018. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,  
Silvan Francisco da Silva, Contratante. ZETEC AR CONDICIONADO LTDA-ME, 
Zenilton Moreira da Fonseca, Contratada. Testemunhas: Nome: .......... RG:.......... 
CPF:......... Nome: ......... RG:.......... CPF:........... 

 

 
PORTARIA Nº 272/18, DE 15 DE FEVEREIRO 2018. 

A SRA. DANIELLE FONSECA SILVA ,SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO, 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar o art. 1º da Portaria nº 068/18 de 12/01/2018, que determina 

o período de expediente interno e atendimento ao público na Coordenadoria de 
Folha de Pagamento e Coordenadoria de Recursos Humanos, passando a ter a 
seguinte redação: 

“ Art.1º- Determinar que no período de 01 a 15 de cada mês o expediente 
será  destinado para atendimento ao público na Coordenadoria de Folha de 
Pagamento, e no período de 16 a 31 de cada mês haverá somente expediente 
interno para fins de fechamento da Folha de Pagamento dos Servidores”. 

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial deste Município. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 15 de fevereiro de 2018. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária Municipal de Administração, respondendo 

 

 
 

 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA COMISSÃO DE GESTÃO, 
FINANÇAS E ORÇAMENTO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1° QUADRIMESTRE DO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. 

ORÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL 
ESTADO DO PARÁ. 

GESTOR: SILVAN FRANCISCO DA SILVA 
I – RELATÓRIO  
DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – PARÁ, 
PARA ANÁLISE E APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1° 
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS, DE RESPONSABILIDADE DO Sr. SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, CONSTANDO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 
EMITIDOS PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELO FMS, 
PARA OS REGISTROS CONTÁBEIS. A COMISSÃO DE GESTÃO FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DESTE CONSELHO MUNICIPAL, PROCEDEU A ANÁLISE 
PRELIMINAR, TENDO ENCONTRADO OS SEGUINTES: 

REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1° QUADRIMESTRE-2017, 
AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Ocorreu posterior ao encaminhamento da Prestação de Contas do 1° 
Quadrimestre/2017 ao TCM-PARÁ. 

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 

BALANCETE FINANCEIRO 1° QUADRIMESTRE 

RESUMO 

     RECEITA R$ 
 

DESPESA       R$ 

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA 
  

ORÇAMENTÁRIA 
 

TRANSF. PMC X FMS 
 
34.644.108,56  

 
 SAÚDE  

 
33.047.697,17  

     

CONTRA PARTIDA 
  

 EXTRA - 
ORÇAMENTÁRIA  

 

RESTOS A PAGAR   9.547.900,41  
 

 RESTOS A PAGAR 
- 2016    5.723.178,17  

     PAGAMENTOS 
ANTECIPADOS     747.716,89  

 

PAGAMENTOS 
ANTECIPADOS   1.269.991,32  

CONSIGNAÇÕES   3.291.736,50  
 

CONSIGNAÇÕES   1.620.443,21  

SALDOS DO EXER. ANTE. 
2016 

  
SALDOS ATUAIS 

 

BANCOS- DIVERSOS   3.354.862,74  
 

BANCOS – 
DIVERSOS   9.925.015,23  

     

TOTAL 
 
51.586.325,10  

 
TOTAL 

 
51.586.325,10  

 

COMPARATIVO DO  SALDO  DO  EXERCÍCIO  FINANCEIRO  DE  2016, DO FMS 

 I - BALANCETE FINANCEIRO 1° QUADRIMESTRE/2017- (SALDO 
INICIAL) -LANÇADO   3.354.862,74  

II - BALANCETE FINANCEIRO DE 31/12/2016- (SALDO FINAL)-
GESTÃO ANTERIOR 

                  
3.454.435,16  

DIFERENÇA (AG. ORDENADOR) 
                         
99.572,42  

O SALDO INICIAL (EM BANCOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR- 2016), 
APRESENTADO PELA GESTÃO 2017-2020, DIFERE  DO APRESENTADO EM 
31.12.2016, PELA GESTÃO ANTERIOR, EM R$ 99.572,42    (NOVENTA E 
NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS 
CENTAVOS), APRESENTANDO VALORES DIVERGENTES ENTRE AS 
MESMAS CONTAS CORRENTES, ALÉM DE EXISTIR CONTAS DIFERENTES, 
CONSTANTES DO BALANCETE FINANCEIRO DO 1° QUADRIMESTRE/2017. 
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COMPARATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA COM A DESPESA 
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 
BALANCETE DO 1° QUADRIMESTRE/2017 

  
INGRESSOS PAGAMENTOS SALDO 

Nº 
PAGAMENTOS 
ANTECIPADOS RECEITA DESPESA 

 

1 
DESCONTOS 
EMPRESTIMOS - SUS – FMS 650.814,73 996.175,50 -   345.360,77 

2 
PAGAMENTOS A 
REGULARIZAR – FMS 32.112,62 152.533,92 -   120.421,30 

3 SALÁRIO FAMILIA – FMS 25.249,66 46.052,79 -    20.803,13 

4 
SALÁRIO MATERNIDADE – 
FMS 39.539,88 75.229,11 -    35.689,23 

     

 
SUB TOTAL 747.716,89 1.269.991,32 -   522.274,43 

     

  
INGRESSOS PAGAMENTOS SALDO 

Nº CONSIGNAÇÕES RECEITA DESPESA 
 

1 ALUGUEL 6.000,00 - 6.000,00 

2 ASPEB - SEGUROS – FMS 13.054,63 11.429,06 1.625,57 

3 ASPEB - SERVIÇOS – FMS 710,24 175,56 534,68 

4 
ASTPMAC ADIANTAMENTO – 
FMS 14.627,71 13.877,33 750,38 

5 
DESC. DE PAGAMENTO A 
MAIOR – FMS 316,09 - 316,09 

6 EMPRÉSTIMO ITAU – FMS 90.067,15 575.659,96 -   485.592,81 

7 EMPRÉSTIMO ITAU – FMS 496.735,08 - 496.735,08 

8 
EMPRÉSTIMO 
PNAMERICANO – FMS 122.823,96 78.814,44 44.009,52 

9 EMPRÉSTIMO – FMS 165.909,37 - 165.909,37 

10 EMPRÉSTIMO CAIXA – FMS 353,59 - 353,59 

11 FALTAS – FMS 53.146,61 - 53.146,61 

12 FALTAS – FMS 1.372,69 - 1.372,69 

13 INSS - PF – FMS 41,22 - 41,22 

14 
INSS - AG. ENDEMIAS - FMS 
– TEMP 23.447,21 17.639,07 5.808,14 

15 
INSS - ASSISTENCIA 
HOSPITALAR – FMS 45.754,14 33.390,97 12.363,17 

16 INSS - CAE - FMS – TEMP 5.116,36 3.481,68 1.634,68 

17 
INSS - CASA DA MULHER - 
FMS – TEMP 5.952,21 4.202,04 1.750,17 

18 

INSS - CENTRO 
CARDIOLOGICO - FMS – 
TEMP 1.436,60 1.030,70 405,90 

19 INSS - CEO - FMS – TEMP 7.774,28 5.601,06 2.173,22 

20 INSS - CPN - FMS – TEMP 17.300,11 11.292,07 6.008,04 

21 INSS - CPN - FMS – TEMP 5.314,23 5.314,23 - 

22 INSS - ESF - MS – TEMP 142.255,53 106.352,53 35.903,00 

23 
INSS - FARMÁCIA POPULAR 
- FMS – TEMP 2.183,20 1.091,60 1.091,60 

24 INSS - LABORATÓRIO – FMS 5.104,16 3.791,33 1.312,83 

25 
INSS - MELHOR EM CASA – 
FMS 7.680,27 5.877,32 1.802,95 

26 INSS - NASF – FMS 20.481,05 15.482,12 4.998,93 

27 
INSS - POSTOS/ UNIDADE - 
FMS – TEMP 62.267,60 44.311,15 17.956,45 

28 INSS - PRESTADOR – FMS 109.505,23 78.732,37 30.772,86 

29 
INSS - PRONTO 
ATENDIMENTO - FMS – 22.934,25 10.914,19 12.020,06 

TEMP 

30 INSS - RCCA - FMS – TEMP 10.530,89 6.995,76 3.535,13 

31 
INSS - REMOÇÃO - FMS – 
TEMP 5.704,64 4.224,79 1.479,85 

32 INSS - SAMU - FMS – TEMP 4.132,84 3.123,84 1.009,00 

33 
INSS - SAÚDE ADM - FMS – 
TEMP 33.838,35 24.847,44 8.990,91 

34 
INSS - SAÚDE BUCAL - FMS 
– TEMP 26.213,90 19.265,96 6.947,94 

35 
INSS - SAÚDE MENTAL - 
FMS – TEMP 9.224,70 6.166,15 3.058,55 

36 
INSS - SERVIDOR - FMS – 
TEMP 91.093,50 60.804,69 30.288,81 

37 INSS - UPA - FMS – TEMP 10.876,95 - 10.876,95 

38 INSS - UPA - FMS – TEMP 10.447,99 10.447,99 - 

39 
INSS - VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE – TEMP 19.214,35 14.632,10 4.582,25 

40 IPMC – FMS 99.705,09 84.314,88 15.390,21 

41 
IPMC - ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR – FMS 44.262,04 33.183,30 11.078,74 

42 IPMC - CAE – FMS 8.041,54 6.145,05 1.896,49 

43 
IPMC - CASA DA MULHER – 
FMS 5.530,66 4.141,25 1.389,41 

44 
IPMC - CENTRO 
CARDIOLÓGICO 2.887,37 2.253,28 634,09 

45 IPMC - CPN – FMS 1.569,42 1.046,28 523,14 

46 IPMC - ESF – FMS 2.962,05 1.483,73 1.478,32 

47 IPMC - LABORATÓRIO – FMS 4.057,21 2.694,26 1.362,95 

48 IPMC - PACS – FMS 174.427,07 87.207,32 87.219,75 

49 
IPMC - POSTOS/UNIDADES – 
FMS 77.680,13 51.861,64 25.818,49 

50 
IPMC - PRONTO 
ATENDIMENTO – FMS 9.942,76 9.942,76 - 

51 IPMC - RCAA – FMS 8.499,98 6.283,04 2.216,94 

52 IPMC - REMOÇÃO – FMS 10.006,49 7.279,25 2.727,24 

53 IPMC - SAMU – FMS 22.747,58 16.587,81 6.159,77 

54 IPMC - SAÚDE ADM – FMS 20.004,34 13.840,40 6.163,94 

55 
IPMC - SAÚDE MENTAL – 
FMS 10.920,42 8.509,81 2.410,61 

56 IPMC - UPA – FMS 21.388,81 13.706,52 7.682,29 

57 
IPMC - VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE 15.818,47 10.647,12 5.171,35 

58 IRRF – FMS 38.364,12 - 38.364,12 

59 IRRF - 13º SLR – FMS 2.057,36 - 2.057,36 

60 
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS – 
FMS 3.211,28 - 3.211,28 

61 
IRRF - ASSI. HOSPITALAR - 
TEMP – FMS 38.827,99 - 38.827,99 

62 
IRRF - ASSI. HOSPITALAR - 
IPMC – FMS 15.002,44 - 15.002,44 

63 IRRF - CAE - IPMC – FMS 41,45 - 41,45 

64 
IRRF - CAE - TEMPORÁRIOS 
– FMS 152,83 - 152,83 

65 
IRRF - CASA DA MULHER - 
IPMC – FMS 2.125,39 - 2.125,39 

66 
IRRF - CASA DA MULHER - 
TEMP – FMS 3.334,38 - 3.334,38 

67 
IRRF - CEO - TEMPORÁRIOS 
– FMS 1.651,19 - 1.651,19 

68 
IRRF - CPN - TEMPORÁRIOS 
– FMS 9.972,48 - 9.972,48 

69 IRRF - ESF - IPMC – FMS 36,48 - 36,48 
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70 
IRRF - ESF - TEMPORÁRIOS 
– FMS 132.267,82 - 132.267,82 

71 
IRRF - LABORATÓRIO - IPMC 
– FMS 45,39 - 45,39 

72 
IRRF - LABORATÓRIO - 
TEMP – FMS 275,06 - 275,06 

73 
IRRF - MELHOR EM CASA - 
TEMP – FMS 474,40 - 474,40 

74 
IRRF - NASF – 
TEMPORÁRIOS – FMS 6.431,58 - 6.431,58 

75 
IRRF - POSTOS E UNIDADES 
- IPMC – FMS 631,61 - 631,61 

76 
IRRF - POSTOS E UNIDADES 
- TEMP – FMS 27.047,27 - 27.047,27 

77 IRRF - PRESTADOR – FMS 451.361,06 - 451.361,06 

78 

IRRF - PRONTO 
ATENDIMENTO - TEMP – 
FMS 8.949,80 - 8.949,80 

79 IRRF - RCAA - IPMC – FMS 4.696,29 - 4.696,29 

80 
IRRF - RCAA - 
TEMPORÁRIOS – FMS 8.254,50 - 8.254,50 

81 
IRRF - REMOÇÃO - IPMC – 
FMS 396,20 - 396,20 

82 
IRRF - REMOÇÃO - 
TEMPORÁRIOS – FMS 268,18 - 268,18 

83 IRRF - SAMU - IPMC – FMS 3.707,26 - 3.707,26 

84 
IRRF - SAMU - 
TEMPORÁRIOS – FMS 68,04 - 68,04 

85 
IRRF - SAÚDE ADM - IPMC – 
FMS 8.274,34 - 8.274,34 

86 
IRRF - SAÚDE ADM - TEMP – 
FMS 5.836,23 - 5.836,23 

87 
IRRF - SAÚDE BUCAL - 
TEMP – FMS 16.720,51 - 16.720,51 

88 
IRRF - SAÚDE MENTAL - 
IPMC – FMS 2.589,48 - 2.589,48 

89 
IRRF - SAÚDE MENTAL - 
TEMP – FMS 8.280,06 - 8.280,06 

90 IRRF - UPA - IPMC – FMS 3.735,34 - 3.735,34 

91 IRRF - UPA - TEMP – FMS 16.957,99 - 16.957,99 

92 
IRRF - VIG. EM SAÚDE - 
IPMC – FMS 987,60 - 987,60 

93 
IRRF - VIG. EM SAÚDE - 
TEMP – FMS 2.661,55 - 2.661,55 

94 IRRF - SERVIDOR – FMS 31.429,30 - 31.429,30 

95 
ISS - IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS – FMS 126.639,29 - 126.639,29 

96 
MENS. SINDICAL SENPA – 
FMS 3.078,00 - 3.078,00 

97 PENSÃO – FMS 28.209,23 24.636,92 3.572,31 

98 
PREV. MUNICIPAL 13º SLR – 
FMS 341,16 - 341,16 

99 SENPA – FMS 5.966,12 3.520,80 2.445,32 

100 SEPUMCA – FMS 811,97 3.613,20 -     2.801,23 

101 SEPUMCA - ADIANT – FMS 14.897,71 8.097,43 6.800,28 

102 SIND SAÚDE – FMS 43.214,46 40.477,66 2.736,80 

103 VALE GAS – FMS 60,00 0,00 60,00 

     

 
SUB TOTAL 3.291.736,50 1.620.443,21 1.671.293,29 

     

 

RESTOS A PAGAR – 2016 , 
(PAGAMENTO EM 2017) 0,00 5.723.178,17 

- 
5.723.178,17 

 

RESTOS A PAGAR-
2017(DESPESA DO 9.547.900,41 - 9.547.900,41 

EXERCICIO) 

 

TRANSFERÊNCIAS -  PMC  X   
FMS - NO 1° QUAD. 34.644.108,56 - 

34.644.108,5
6 

 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 
2017 - 1° QUAD. - 33.047.697,17 

-
33.047.697,1

7 

 

SALDO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR – (INICIAL- 2017) 3.354.862,74 - 3.354.862,74 

 

SALDO PARA 0 2° 
QUADRIMESTRE – 2017 - 9.925.015,23 

- 
9.925.015,23 

 

TOTAL GERAL - BALANCETE 
2017 51.586.325,10 51.586.325,10 - 

5-DAS DIVERGÊNCIAS 
5.1= SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:- Divergência entre o Saldo Final 

do exercício de 2016 e o inicial do exercício de 2017, em R$     99.572,42, que 
poderá ser lançada em Agente Ordenador-2017. 

 5.2– PAGAMENTOS A REGULARIZAR – FMS:  
DIVERGÊNCIA ENTRE RECEITA E DESPESA, NO VALOR DE R$ 

120.421,30. FOI SOLICITADO EXPLICAÇÃO, ATRAVÉS DO OFICIO N° 
324/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017, À RESPEITO DA REGULARIZAÇÃO 
DESTE VALOR, QUE ESTÁ DESCOBERTO NO BALANCETE FINANCEIRO. 
NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO À RESPEITO (CONSTANTE DE RELATÓRIO, 
COM PAGAMENTOS A MAIOR E EM DUPLICIDADE); 

5.3 – FALTAS – FMS, HOUVE INGRESSO DE RECEITA, REGISTRADO 
EM “FALTAS-FMS” NO VALOR DE R$ 54.519,30, CONTABILIZADO NA 
RECEITA EXTRA – ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE DO BALANCETE 
FINANCEIRO EM ANÁLISE. NESTE SENTIDO O OFÍCIO N° 324/2017 DE 14 
DE NOVEMBRO DE 2017, FEZ A SEGUINTE INDAGAÇÃO: QUANDO SERÁ 
REGULARIZADA NA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA? NÃO OBTIVEMOS 
RESPOSTA OFICIALMENTE, ASSIM COMO DO QUESTIONAMENTO 
ANTERIOR, HAJA VISTA QUE TODA DESPESA EXTRA – ORÇAMENTÁRIA 
TEM A SUA CONTRA-PARTIDA NA RECEITA OU VICE VERSA, PARA SUA 
REGULARIZAÇÃO; 

5.4– ALUGUEL –NO 1° QUADRIMESTRE DE 2017, O FMS FEZ  
RETENÇÃO NO VALOR DE R$ 6.000,00 DA EMPRESA “CLÍNICA DE 
NEFROLOGIA”, À TÍTULO DE ALUGUEL, NÃO TRANSFERINDO AO 
TESOURO MUNICIPAL ESSE VALOR, CONFORME DETERMINA A 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE, POIS, NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
EXISTE APENAS UM ÓRGÃO ARRECADADOR, NÃO PODENDO ASSIM, O 
FMS USAR ESSE RECURSO FINANCEIRO PARA OCORRER COM SUAS 
DESPESAS; 

5.5 – IRRF 2017 – NO 1° QUADRIMESTRE/2017, FMS FEZ A RETENÇÃO 
DO IRRF, PORÉM, NÃO FOI TRANSFERIDO AO ÓRGÃO COMPETENTE 
(TESOURO MUNICIPAL E A SRFB), A IMPORTÂNCIA DE R$ 851.855,61,  NÃO 
PODENDO EM HIPÓTESE ALGUMA, FAZER USO SEM TRANSFERIR AO 
ÓRGÃO COMPETENTE, CONFORME JÁ MENCIONADO; 

5.6– ISSQN 2017 - O FMS FEZ A RETENÇÃO DO ISSQN, PORÉM, NÃO 
FOI TRANSFERIDO AO TESOURO MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA DE R$ 
126.639,29, OBEDECENDO O MESMO PROCEDIMENTO MENCIONADO 
ANTERIORMENTE. 

5.7 – VALE GÁS – NO 1° QUADRIMESTRE /2017, O FMS FEZ A 
RETENÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 60,00, CORRESPONDENTES A VALE 
GÁS, NÃO TENDO A SUA CONTRA-PARTIDA NA DESPESA, PARA 
REGISTRAR ESSA RECEITA. DESTA FORMA, HOUVE SOMENTE O 
RECEBIMENTO, SEM A ANTECIPAÇÃO DO VALE GÁS; 

5.8- RESTOS A PAGAR- 2016:  
 AS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, FORAM PAGAS, NO 

1° QUADRIMESTRE/2017, APENAS PARTE DESSAS DESPESAS, NO VALOR 
DE R$  5.723.178,17, PORÉM, O SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2016, DA 
GESTÃO ANTERIOR É DE R$ 3.454.435,16 E  REGISTRADO PELA ATUAL 
GESTÃO, O VALOR DE R$ 3.454.435,16, EM CONTAS BANCÁRIAS, PORÉM,  
O SALDO ANTERIOR (2016) É INSUFICIENTE  PARA O PAGAMENTO DAS 
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR-2016, NÃO HAVENDO 
JUSTIFICATIVA PARA TAL SITUAÇÃO, HAJA VISTA QUE O ART. 42, DA LC 
N° 101/2000, NÃO FOI CUMPRIDO EM FUNÇÃO DA DIFERENÇA PAGA A 
MAIOR (R$ 2.268.743,01) EM FUNÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DE 2016, 
DEMONSTRADO PELA GESTÃO ANTERIOR , LOGO, ESSA DIFERENÇA NÃO 
INCORPORA AO PERCENTUAL PARA APLICAÇÃO DO LIMITE 
CONSTITUCIONAL EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM 2017, 
CONFORME DISPÕE O Art. 7°, DA LEI COMPLEMENTAR N° 141, DE 13 DE 
JANEIRO DE 2012.  

5.9-REPASSES DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: 
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Não foi repassado em sua totalidade ao INSS e IPMC, os valores retidos à 
título de contribuições dos servidores, aos Institutos Previdenciários, incorrendo 
em tese no Art. 168-A do Código Penal. 

5.10- OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 
NÃO ENCONTRAMOS O ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 – NATUREZA DA 

DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS, PARA  
AVERIGUAÇÃO DA CORRETA APROPRIAÇÃO (empenhamento) E 
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME O 
DISPOSTO NO Art. 195, I,”a” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988, Arts. 15, 
I e 22, I, II, 30, I,”a” e “b” DA LEI FEDERAL 8.212/91 e  Art. 50, INCISO II, DA LEI 
COMPLEMENTAR 101/2000 – LRF . 

II - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 
A CONTABILIDADE PÚBLICA REGISTRA AS RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS QUE SÃO AS CONSTANTES DO ORÇAMENTO E AS 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, TAMBÉM CONSTANTES DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO A RECEITA EXTRA – ORÇAMENTÁRIA E A 
SUA CONTRA PARTIDA A DESPESA EXTRA – ORÇAMENTÁRIA OU VICE 
VERSA. OBVIAMENTE TODA DESPESA EXTRA – ORÇAMENTÁRIA TEM A 
SUA RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA, PELO MESMO VALOR, QUANDO 
ESTA É REGULARIZADA, PODENDO HAVER DIFERENÇA, PORÉM, SERÁ 
AJUSTADA POR OCASIÃO DO SEU PAGAMENTO OU DA RESTITUIÇÃO 
PELA ANTECIPAÇÃO. 

A APRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, 
DO 1° QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, APRESENTA 
INÚMERAS PENDÊNCIAS, APENAS, CITAMOS ALGUMAS, QUE FORAM 
PRATICADAS NO 1° QUADRIMESTRE/2017, SE TORNANDO ROTINEIRAS, 
POR TER SIDO PRATICADAS NA GESTÃO ANTERIOR. 

A COMISSÃO DE GESTÃO, FINANÇAS COM O AUXÍLIO DA ASSESSORIA 
CONTÁBIL DESTE CONSELHO MUNICIPAL, RECOMENDA A NÃO 
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL, REFERENTE AO 1° QUADRIMESTRE DE 2017, POR 
CONTER FALHAS APONTADAS NESTE RELATÓRIO, NÃO MENCIONADAS 
NO PARECER DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO, QUE APENAS SE 
REFERIU A DESPESA DE FORMA INCOMPATÍVEL COM OS 
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS APRESENTADOS NESTE CONSELHO 
MUNICIPAL, COMO ABAIXO MENCIONA: 

CONTROLE INTERNO- PODER EXECUTIVO 
DEMONSTRATIVO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA 

Despesa Corrente empenhada        ................................   R$   31.210.619,35 
Despesa de Capital empenhada      .............................   R$          911.247,99 
                                    TOTAL      ......................................  R$ 32.121.867,34 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

I=BALENCETE FINANCEIRO 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA- SAÚDE...................................   R$  33.047.697,17 

II=DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais.............................................   R$   16.650.561,14 
      Outras Despesas Correntes........................................   R$   15.271.786,35 
Despesas de Capital 
       Investimentos.............................................................   R$      1.125.349,68 
                                                                  TOTAL  ..........    R$   33.047.697,17 
Observam-se as divergências entre o constante do Parecer do Controle Interno 
do Poder Executivo Municipal e os Demonstrativos Contábeis apresentados ao 
Conselho Municipal de Saúde, referente ao 1° Quadrimestre de 2017, além de 
não mencionar as RECEITAS de Transferências ao FMSC, para atendimento às 
suas despesas. 

                        CASTANHAL- PARÁ, 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 
________________________________________________________________ 
RECEITA 
                    DEMONSTRATIVO – 1° QUADRIMESTRE/2017 
1= CONTRA-PARTIDA...................................................   R$    9.430.902,43 
2= FPM- CONTRA-PARTIDA .........................................   R$       433.838,64 
            SUB-TOTAL ......................................................    R$   9.864.741,07 
3= RECURSOS FEDERAIS E OUTROS........................     R$  24.779.367,49 
                TOTAL............................................................   R$ 34.644.108,56 
FONTE DE INFORMAÇÃO: DEMONSTRATIVOS ENCAMINHADOS AO  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Castanhal-PA., 05 de dezembro de 2017. 
FREQUÊNCIA DA COMISSÃO DE GESTÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. 

______________________________________ 
Titular  - Edite de Souza Mamede (Trabalhador de Saúde) 

______________________________________ 

Suplente - Rosane Ferreira de Albuquerque de Araújo (Trabalhador de Saúde) 
______________________________________ 

Titular - Sebastião Cardoso Costa (Usuário) 
______________________________________ 

Expedito Guimaraes Brito (Usuário) 
_______________________________________ 

Heraldo Luiz de Paula Progênio (Prestador de Serviço) 
_______________________________________ 

Luís Carlos Fernandes Pereira (Presidente do Conselho Municipal de Saúde) 

 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

AGROMAX AGROPECUARIA LTDA EPP, CNPJ: 04.909.246/0001-31, situado 
na Rod. BR 316, S/N, Bairro Titanlandia, torna público o requerimento da 
Renovação da LO n° 8628/2014 na SEMMA/Castanhal, sob protocolo de n° 
0182/2018, para uma fábrica de alimentos para animais. 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 
M N G PANTOJA COMERCIO - ME, CNPJ: 05.658.510/0001-74, situado na Rua 
Lauro Sodré, n° 958, Bairro Santa Lídia, Castanhal-PA, torna público o 
requerimento da LO na SEMMA/Castanhal, sob protocolo de n° 0099/2018, para 
uma movelaria/marcenaria/carpintaria. 

ATOS DO PODER 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP 
A Câmara Municipal de Castanhal torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial SRP n.º 001/2018-CMC. Objeto: Formação de Registro de 
Preços para o fornecimento de combustíveis, GASOLINA COMUM E ÓLEO 
DIESEL S-10, à Câmara Municipal de Castanhal, conforme especificações 
técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Edital disponível: a 
partir de 19/02/2018, às 08h00min, no site www.camaradecastanhal.pa.gov.br ou 
no Setor de Protocolo do prédio. Endereço: Rua Ílson Santos, 450, Cristo 
Redentor, CEP 68742-190 – Castanhal-PA. Abertura das Propostas: 02/03/2018, 
ás 10h00min. Castanhal, 19 de fevereiro de 2018. Cláudio Nogueira de Moura, 
Pregoeiro/CMC 

 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 005/18 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PARA PROFISSIONAL 

DE APOIO ESCOLAR- CUIDADOR E PROFISSIONAL DE APOIO 

ESCOLAR- MEDIADOR E A REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 2º, 3º, 4º E 5º E 

ANEXOS I E II DA LEI Nº 028/2012, DE 28 DE MAIO DE 2012, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas atribuições 

legais, aprovou e o PREFEITO MUNICIPAL sanciona a seguinte lei: 

Art.1º. Ficam criados os seguintes cargos públicos: 
I – Profissional de Apoio Escolar-Cuidador;  
II- Profissional de Apoio Escolar- Mediador. 
§1º. Os cargos públicos criados com suas quantidades, denominações, 

jornada de trabalho, vencimento base, requisitos para investidura nos cargos são 
os constantes do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei. 

§2º. As atribuições dos cargos são parte integrante da presente Lei, 
conforme Anexo II. 

Art. 2º. Os cargos públicos criados pela Lei Municipal nº 028/2012 terão 
alterados as suas quantidades, denominações, jornada de trabalho, vencimento 
base, requisitos para investidura nos cargos constantes do Anexo I, que faz parte 
integrante desta Lei.  Art. 3º.  Altera as atribuições dos cargos constantes da Lei 
Municipal nº 028/2012, conforme Anexo II, que fazem parte integrante desta Lei. 

Art. 4º. Os cargos de que tratam os incisos I e II do artigo 1º desta Lei estão 
em conformidade com o disposto no inciso XVII, artigo 28, capítulo IV da Lei 
Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

Art. 5º. Fica inserido no Grupo de Nível Superior, o tradutor e intérprete de 
Libras e o Profissional de Apoio Escolar- Mediador, com a carga horária de 30 
horas semanais. 
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Parágrafo Único. Além dos requisitos para investidura no cargo previsto no 
Anexo I, o profissional de Apoio Escolar- Mediador também se submeterá a um 
curso de formação de Apoio Escolar (voltado para o atendimento de pessoas 
com deficiências), com carga horária mínima de 80h, promovido por instituição 
credenciada pelo MEC ou por Secretarias de Educação. Bem como seja inserido 
um processo de Educação Continuada a ser ofertado pela Secretaria Municipal 
de Educação. 

Art. 6º. Fica inserido no Grupo de Nível Médio, o Profissional de Apoio 
Escolar- Cuidador, com a carga horária de 30 horas semanais. 

Art. 7º. Fica inserido no quadro dos Profissionais do Magistério, os cargos 
descritos nos incisos I,III,IV,V, do art.1º da Lei  Municipal nº 028/2012, de 28 de 
maio de 2012. 

Art. 8º. Os encargos decorrentes desta Lei correrão do orçamento vigente. 
Art. 9º. Ficam revogadas as disposições em contrário, inclusive os artigos 2º 

e seu parágrafo único, o artigo 3º, o artigo 4º e seu parágrafo único e o artigo 5º, 
bem como os Anexos I e II da Lei Municipal nº 028/2012. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Castanhal, em 16 de Fevereiro de 2018. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
ANEXO – I DA LEI 005/2018 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018. 

(CONFORME ARTIGO 2º) 

Quant
idade 

Nomenclatu
ra 

Jornad
a de 

trabalh
o 

Vencimento 
Base 

Requisitos 

30 

Professor 
de Libras 

– Área 
Urbana 

20h 
semanai

s  

 
 
 
 

R$ 
1.227,67 

 Licenciatura plena no curso de Letras - 
Libras ou Letras - Libras e Língua 
Portuguesa L2; ou 

 Licenciatura plena no curso de 
Pedagogia ou Letras: Língua 
Portuguesa com especialização em 
docência em Libras ou com certificado 
de proficiência em Libras (Professor ou 
Instrutor) - PROLIBRAS, promovido 
pelo MEC ou por instituições de Ensino 
Superior credenciadas pelo MEC. 

05 

Professor 
de Libras 

– Área 
Rural 

(Campo)  

20h 
semanai

s 

 
 
 
 

R$ 
1.227,67 

 Licenciatura plena no curso de Letras-
Libras ou Letras: Libras e Língua 
Portuguesa L2; ou 

 Licenciatura plena no curso de 
Pedagogia ou Letras Língua 
Portuguesa com especialização em 
docência em Libras ou com certificado 
de proficiência em Libras (Professor ou 
Instrutor) - PROLIBRAS promovido 
pelo MEC ou por instituições de Ensino 
Superior credenciadas pelo MEC. 

15 

Tradutor 
e 

Intérprete 
de Libras 

30h 
semanai

s  

 
R$ 

954,00 
Acrescido 
80% de 

gratificação 
de nível 
superior 

 

 Nível Superior em quaisquer áreas, 
com especialização em Tradução e 
Interpretação de Libras ou com 
Certificado de proficiência em 
Tradução e Interpretação de Libras - 
PROLIBRAS, promovido pelo MEC ou 
por instituições de Ensino Superior 
credenciadas pelo MEC; 

05 

Professor 
Bilíngue: 
Libras/ 
Língua 

Portugue
sa L2 

20h 
semanai

s  

 
 
 
 

R$ 
1.227,67 

 Licenciatura plena no curso de Letras-
Libras ou Letras: Libras e Língua 
Portuguesa L2; ou 

 Licenciatura plena em Pedagogia ou 
Letras Língua Portuguesa, com 
especialização em Docência em Libras 
ou com certificado de proficiência em 
Libras (Professor ou Instrutor) - 
PROLIBRAS, promovido pelo MEC ou 
por instituições de Ensino Superior 
credenciadas pelo MEC. 

30 

Professor 
de 

Educaçã
o 

Especial 

20h 
semanai

s  

 
 
 

R$ 
1.227,67 

 Licenciatura plena em Pedagogia com 
habilitação em Educação Especial e/ou 
Inclusiva ou Licenciatura plena em 
Educação Especial; ou 

 Licenciatura Plena em quaisquer áreas 

com Pós graduação em Educação 
Especial e/ou Inclusiva ou 
Especialização em Atendimento 
Educacional Especializado ou 
Especialização em Educação Especial 
com ênfase no Atendimento 
Educacional Especializado. 

05 
Professor 
de Braille 

20h 
semanai

s  

 
 
 
 
 
 

R$ 
1.227,67 

 Licenciatura Plena em quaisquer 
áreas, com Certificado de 
Especialização em Educação Especial 
com ênfase em Braille ou 
Especialização em Braille; ou 

 Licenciatura plena em quaisquer áreas 
com certificado de curso de formação 
continuada em Braille, com carga 
horária mínima de 180h, promovido 
por: Instituições de Ensino Superior 
credenciadas pelo MEC ou promovido 
por instituições credenciadas por 
Secretarias de Educação; ou por 
organizações da sociedade civil 
representativa da comunidade do 
deficiente visual, desde que o 
certificado seja convalidado por uma 
instituição de Ensino Superior ou uma 
Secretaria de Educação. 

50 

Profissio
nal de 
Apoio 

Escolar-
Cuidador 

30h 
semanai

s  

 
R$ 

954,00 

 Formação em nível médio com curso 
de formação em Apoio Escolar (voltado 
para o atendimento de Pessoas com 
Deficiência), com carga horária de no 
mínimo 80h, promovido por instituição 
credenciada pelo MEC ou, promovido 
por Secretarias de Educação. 

 

150 

Profissio
nal de 
Apoio 

Escolar-
Mediador 

30h 
semanai

s  

R$ 
954,00 

Acrescido 
80% de 

gratificação 
de nível 
superior 

 Licenciatura plena em Pedagogia com 
pós graduação em Educação Especial 
e/ou Inclusiva ou especialização em 
Atendimento Educacional 
Especializado ou especialização em 
Educação Especial com ênfase no 
Atendimento Educacional 
Especializado. 

ANEXO – II DA LEI 005/2018 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018. 
(CONFORME ARTIGO 3º) 

CARGO Atribuições Específicas 

PROFESSO

R DE 

LIBRAS 

 
 Planejar e ministrar o ensino de Língua Brasileira de Sinais – Libras 
nos dias letivos e horas-aulas estabelecidos a alunos ouvintes e 
surdos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
 Planejar as ações pedagógicas da área disciplinar e articulando-as 
aos objetivos do Projeto Político Pedagógico da escola municipal, na 
qual atua; 
 Zelar pela qualidade de ensino na área disciplinar a ser oferecido 

para o aluno; 

 Elaborar e realizar registros solicitados pela escola e pela Secretaria 
Municipal de Educação, em documentos como: planos de aula, 
caderneta de frequência, relatórios, pareceres descritivos, entre outros; 
 Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, bem 
como de suas reuniões administrativas e pedagógicas; 

 Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares 
relacionadas a essa área de conhecimento; 
 Elaborar, em conjunto com a coordenação pedagógica, projetos 
pedagógicos voltados para a difusão e o ensino da Libras e executá-
los na Unidade de Ensino;  
 Apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino;  
 Participar efetivamente do processo ensino aprendizagem de alunos, 
no acompanhamento, na avaliação dos mesmos através da Língua 
Brasileira de Sinais; 
 Ministrar as aulas de Libras de forma inclusiva; 
 Propor a aquisição de equipamentos que venham favorecer às 
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atividades de ensino aprendizagem de Libras; 
 Confeccionar material didático-pedagógico, levando em consideração 
o contexto inclusivo da classe; 
 Realizar atividades extraclasses em bibliotecas, museus, laboratórios 
e outros, de acordo com a proposta pedagógica da escola ou do 
próprio docente; 
 Selecionar, apresentar e revisar conteúdos contidos na proposta 
curricular da disciplina de Libras; 
 Participar do processo de inclusão do aluno surdo e demais alunos 
com deficiência no ensino regular;  
 Realizar atividades na escola promovendo a articulação entre família 
e a comunidade; 
 Orientar e incentivar o aluno para pesquisas referentes a disciplina 
de Libras; 
 Preparar o aluno para o exercício da cidadania; 
 Propor atividades que estimulem a autoestima dos discentes; 
 Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola;  
 Atuar na elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da 
escola;  
 Planejar e realizar atividades de recuperação para os alunos de 
menor rendimento na referida disciplina; 
 Manter atualizados os registros de aula, frequência e de 
aproveitamento escolar do aluno;  
 Zelar pelo cumprimento da legislação do sistema educacional e pela 
conservação do patrimônio escolar; 
 Supervisionar estagiários da área;  
 Contribuir para gestão democrática da Unidade de Ensino; 
 Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, 
executando suas atribuições com eficiência, presteza e ética; 
 Realizar trabalhos de pesquisa e proporcionar estudo possibilitando o 
conhecimento sobre Língua Brasileira de Sinais - Libras, Língua 
Portuguesa como Segunda Língua, Cultura Surda, Identidade Surda, 
História de Educação de Surdos; 
 Participar do planejamento, execução e avaliação de atividades de 
formação em Libras; 
 Propor espaços nos quais os alunos possam expressar suas ideias, 
avaliar suas possibilidades, participar em grupos, desenvolvendo o 
conhecimento da Língua Brasileira de Sinais; 
 Instruir sobre Libras em turmas regulares e Sala de Atendimento 
Educacional Especializado- AEE; 
 Realizar outras atividades compatíveis com a sua formação quando 
solicitado pela Secretaria Municipal de Educação; 
 Participar dos eventos promovidos pela Secretaria de Educação; 
 Participar ativamente das atividades, de forma inclusiva, 
desenvolvidas na escola.  

TRADUTOR 

E 

INTÉRPRET

E DE 

LIBRAS 

 Fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para Libras de 
todas as áreas de conhecimento do currículo da educação básica da 
Rede Pública Municipal de Ensino; 
 Participar de atividade extraclasse como palestras, cursos, jogos, 
encontros, debates e visitas, junto com a turma que exercite atividade 
como intérprete; 
 Prestar serviços em seminários, cursos, reuniões e/ou outros eventos 
de formação continuada promovidos pela Secretaria Municipal de 
Educação, quando solicitado; 
 Participar do planejamento pedagógico, a fim de otimizar o conteúdo 
específico de cada disciplina, relacionando sempre com o ato de 
interpretar; 
 Intermediar a comunicação entre interlocutores surdos e ouvintes em 
situações do cotidiano escolar;  
 Interagir com o professor da turma regular nas ações pedagógicas 
planejadas e/ou realizadas no ambiente escolar; 
 Solicitar aos professores, antecipadamente, os assuntos a serem 
abordados da(s) disciplinas a serem ministradas, para facilitar a 
atuação do intérprete; 
 Interpretar de forma fiel, não alterando a informação da língua fonte 
para a língua alvo ou vice-versa; 
 Participar de atividades não ligadas ao ensino, mas que se faça 
necessária a realização de interpretação Libras/Língua Portuguesa ou 
vice-versa, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de 
Castanhal; 
 Realizar outras atribuições compatíveis com a sua formação quando 
solicitado pela Secretaria Municipal de Educação ou Prefeitura 
Municipal de Castanhal; 

 Zelar pelo cumprimento da legislação do sistema educacional e pela 
conservação do patrimônio escolar; 
 Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, 
executando suas atribuições com eficiência, presteza e ética; 
 Participar ativamente das atividades do cotidiano escolar, atentando 
sempre para a intermediação dos diálogos envolvendo estudantes com 
surdez em situações diversas.  

PROFESSO

R BILÍNGUE 

 Realizar e garantir o Atendimento Educacional Especializado nas três 
modalidades para surdos: de Libras, em Libras e de Língua 
Portuguesa na modalidade escrita como L2; 
 Garantir o Ensino de Libras como primeira língua para alunos surdos 
e o ensino de Língua Portuguesa na modalidade escrita no 
Atendimento Educacional Especializado, em salas de recursos 
multifuncionais; 
 Elaborar o Plano de Desenvolvimento Individualizado (estudo de 
caso e Plano de Ação) dos alunos surdos, avaliando a funcionalidade e 
aplicabilidade, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 
 Elaborar cronograma de Atendimento aos alunos surdos; 
 Realizar o registro individual dos alunos surdos durante os 
atendimentos; 
 Zelar pela aprendizagem dos alunos surdos, orientando aos 
professores das turmas regulares e dos espaços pedagógicos quanto 
ao uso das tecnologias assistivas e recursos didático-pedagógicos; 
 Ministrar aulas como forma de complementação curricular, utilizando 
a Libras como língua de instrução para o aprendizado da Língua 
Portuguesa como segunda língua para alunos surdos. 
 Ministrar aulas em Libras referentes aos conteúdos específicos da 
Sala de Recursos Multifuncionais e em turmas regulares; 
 Auxiliar educandos com surdos que tem suas matrículas no 
Atendimento Educacional Especializado e/ou em salas regulares, 
quando necessário; 
 Desenvolver junto à escola mecanismos de avaliação coerentes com 
o aprendizado da Língua portuguesa L2, valorizando o aspecto 
semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada na 
formalidade dessa língua; 
 Solicitar, confeccionar, disponibilizar e orientar a utilização de 
recursos didáticos voltados para o ensino de alunos surdos; 
 Planejar e acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas em 
parceria com os demais profissionais da Unidade de Ensino, na 
perspectiva do trabalho colaborativo, em consonância com o Projeto 
Político Pedagógico; 
 Ter disponibilidade para atuar em Unidades de Ensino alternadas, 
quando necessário; 
 Orientar professores quanto as suas possíveis dúvidas referentes as 
adequações curriculares para alunos surdos; 
 Propor metodologias bilíngues a serem aplicadas na educação de 
alunos surdos; 
 Instruir sobre o ensino de Libras em turmas regulares e no 
Atendimento Educacional Especializado, enfatizando a importância do 
ensino bilíngue para surdos; 
 Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, bem 
como de suas reuniões administrativas e pedagógicas; 
 Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares da 
escola que visem a educação bilíngue de surdos; 
 Elaborar projetos pedagógicos voltados para a difusão do ensino da 
Libras e executá-los na Unidade de Ensino;  
 Participar efetivamente do processo ensino aprendizagem de alunos 
surdos, no Atendimento Educacional Especializado, através da Língua 
Brasileira de Sinais e na Língua Portuguesa como L2; 
 Participar de seminários, cursos, reuniões e/ou outros eventos de 
formação continuada promovidos pela Secretaria Municipal de 
Educação, quando solicitado; 
 Realizar palestras, cursos, minicursos, oficinas de formação 
continuada na área específica de sua formação para profissionais da 
Rede Municipal de Ensino, quando solicitado pela secretaria Municipal 
de Educação; 
 Zelar pelo cumprimento da legislação do sistema educacional e pela 
conservação do patrimônio escolar; 
 Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, 
executando suas atribuições com eficiência, presteza e ética; 
 Poderá atuar em turmas bilíngues na escola regular, quando o 
mesmo for pedagogo. 
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PROFESSO

R DE 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

 Elaborar e executar o plano de desenvolvimento individualizado, 
avaliando a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos 
e de acessibilidade; 
 Organizar o cronograma de atendimento dos alunos na sala de 
recursos multifuncional; 
 Planejar em parceria com os demais professores, quando atuar nas 
turmas regulares da Rede Municipal de Ensino, as aulas, estratégias, 
recursos, metodologias e avaliações a serem adotadas para a melhoria 
da qualidade do ensino dos alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;  
 Participar ativamente das atividades desenvolvidas em sala de aula, 
orientando os docentes quanto às estratégias, recursos, metodologias 
e avaliações a serem adotadas, para a melhoria da qualidade do 
ensino dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 
 Planejar e acompanhar as atividades pedagógicas em consonância 
com o projeto político pedagógico da instituição, na perspectiva de um 
trabalho inclusivo; 
 Colaborar na organização das atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade; 
 Acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade na turma de ensino regular, bem 
como em outros ambientes da escola; 
 Promover articulação intersetorial na implementação de políticas 
públicas; 
 Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; 
 Promover o ensino e uso de recursos de Tecnologia Assistiva, tais 
como: as tecnologias da informação e comunicação, comunicação 
alternativa e aumentativa, informática acessível, sorobã, recursos 
ópticos e não ópticos, softwares específicos, códigos e linguagens, 
atividades de orientação e mobilidade, entre outros, de forma a ampliar 
habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 
participação; 
 Participar da estruturação do projeto político pedagógico e/ou 
conselhos escolares da Unidade de Ensino;  
 Estabelecer um ambiente inclusivo, juntamente com os demais 
profissionais, através de orientações, atividades e ações;  
 Participar de seminários, cursos, reuniões e/ou outros eventos de 
formação continuada promovidos pela Secretaria Municipal de 
Educação, quando ofertado; 
 Ministrar palestras, cursos, minicursos, oficinas de formação 
continuada na área específica de sua formação para professores da 
Rede Municipal de Ensino, quando solicitado pela Secretaria Municipal 
de Educação; 
 Zelar pelo cumprimento da legislação do sistema educacional e pela 
conservação do patrimônio escolar; 
 Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, 
executando suas atribuições com eficiência, presteza e ética; 
 Realizar atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, quando necessário e/ou solicitado pela Unidade de 
Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação. 

PROFESSO

R DE 

BRAILLE 

 Realizar transcrição e revisão de documento e material didático, do 
sistema convencional (escrita em tinta) para o sistema Braille e vice-
versa, em turmas regulares e/ou no Atendimento Educacional 
Especializado em Salas de Recursos Multifuncionais; 
 Auxiliar educandos com cegueira ou baixa visão que tem suas 
matrículas no Atendimento Educacional Especializado e no sistema 
regular de ensino; 
 Promover a difusão do Sistema Braille, ministrando treinamentos, 
oficinas, cursos e minicursos para profissionais da área de educação e 
comunidade em geral, quando solicitado pela Secretaria Municipal de 
Educação ou pela gestão da Unidade de Ensino; 
 Executar o atendimento itinerante aos educandos com deficiência 
visual, nas escolas municipais onde não há Sala de Recursos 
Multifuncionais; 
 Elaborar o Plano de Desenvolvimento Individualizado (Estudo de 
Caso e Plano de Ação), Cronograma de Atendimento e o registro 
individual dos alunos com deficiência visual durante os atendimentos; 
 Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da Unidade de Ensino;  
 Zelar pela aprendizagem dos alunos com cegueira ou baixa visão, 
orientando os professores das turmas regulares e dos espaços 

pedagógicos quanto ao uso das tecnologias assistivas e recursos 
didático-pedagógicos; 
 Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares 
voltadas para a educação de pessoas com cegueira ou baixa visão;  
 Interagir com professores de turmas regulares nas ações 
pedagógicas que estão sendo planejadas e/ou realizadas em turmas 
que tenham alunos com cegueira ou baixa visão; 
 Promover o ensino do Sistema Braille, a alfabetização em braille, 
Orientação e Mobilidade e o uso de tecnologia assistiva aos alunos 
com cegueira ou baixa visão, a fim de estimular sua autonomia e 
independência; 
 Participar ativamente das atividades que serão desenvolvidas na 
Unidade de Ensino onde exerce sua função, conforme planejamento 
das mesmas; 
 Zelar pelo cumprimento da legislação do sistema educacional e pela 
conservação do patrimônio escolar; 
 Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, 
executando suas atribuições com eficiência, presteza e ética; 
 Realizar atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, quando necessário e/ou solicitado pela Unidade de 
Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação. 

PROFISSIO

NAL DE 

APOIO 

ESCOLAR-
CUIDADOR 

 Realizar a recepção do(s) aluno(s) público-alvo da educação especial 
na escola; acompanhá-lo(s) até a sala de aula e, ao término das 
atividades, acompanhá-lo(s) até o portão da escola; 
 Dar assistência nas questões de mobilidade ao(s) aluno(s) com 
incapacidade total ou parcial nos diferentes espaços educativos, 
inclusive na transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários 
e/ou espaços e vice-versa; tendo cuidado quanto ao posicionamento 
adequado às condições do(s) aluno(s) com deficiência nas carteiras 
escolares; 
 Auxiliar, quando necessário, nas atividades de locomoção, higiene, 
troca de vestuário e/ou fraldas/absorventes, higiene bucal e 
alimentação, prestando auxílio individualizado aos estudantes que não 
realizam essas atividades com independência.  
 Auxiliar os alunos público-alvo da Educação Especial nas atividades 
de alimentação, servindo-o(s) e permanecendo com o(s) mesmo(s) no 
local, quando necessário, até o final da refeição, em seguida realizar a 
higiene pessoal e encaminha-lo(s) até a sala de aula;  
 Em caso de acidente, moléstia ou evento que indique a necessidade 
de atendimento médico, providenciar o imediato chamamento de 
socorro especializado, adotando as rotinas gerais de primeiros 
socorros recomendadas pelas autoridades de saúde, comunicando o 
fato à direção da Unidade de Ensino;  
 Utilizar luvas descartáveis, quando necessário, para higiene pessoal 
do(s) aluno(s); 
 Comunicar à direção da Unidade de Ensino, com 15 (quinze) dias de 
antecedência, a necessidade de aquisição de materiais para a higiene 
do(s) aluno(s) com deficiência, de modo a evitar-lhe qualquer 
constrangimento decorrente da falta de material de higiene; 
 Executar as orientações, destinadas ao profissional de apoio escolar, 
contidas no plano de atendimento individualizado do(s) aluno(s), 
quando houver; 
 Permanecer durante o período de aula do(s) aluno(s) com deficiência 
dentro da sala, realizando suas funções e auxiliando o(s) aluno(s) com 
deficiência durante o desenvolvimento das atividades escolares; 
 Estimular a autonomia dos alunos público-alvo da Educação Especial 
no desenvolvimento de atividades de alimentação, higiene e 
locomoção, no contexto escolar; 
 Atuar de forma articulada com os professores público-alvo da 
Educação Especial, da sala regular, da sala de recursos 
multifuncionais, entre outros profissionais no contexto escolar;  
 Participar do planejamento pedagógico realizado pela Unidade de 
Ensino e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
 Participar das formações continuadas voltadas para o atendimento 
dos alunos público-alvo da Educação Especial; 
 Preencher diariamente a Ficha de Rotina Diária, registrando todo o 
atendimento e as ocorrências diárias para o acompanhamento do(s) 
aluno(s); 
 Realizar atendimento aos alunos público-alvo da Educação Especial 
nos dias letivos e horários estabelecidos pela Unidade de Ensino; 
 Acessar a pasta documental do(s) aluno(s) com o objetivo de buscar 
informações sobre a deficiência do(s) mesmo(s), através de laudos, 
relatórios, plano de atendimento individualizado, entre outros; 
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 Auxiliar nas atividades correlatas ao bem-estar do(s) aluno(s) 
público-alvo da educação especial, levando ao conhecimento da 
direção da Unidade de Ensino quaisquer fatos ou fatores externos ou 
internos que possam interferir no desenvolvimento do aluno; 
 Zelar pela conservação do patrimônio escolar; 
 Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, 
executando suas atribuições com eficiência, presteza e ética; 
 Na ausência do(s) aluno(s) público-alvo da Educação Especial na 
escola, o profissional de apoio ficará à disposição para o 
desenvolvimento de atividades com outros alunos público-alvo da 
educação especial. Na ausência desses alunos, colaborar com 
atividades correlatas, conforme orientação da gestão escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFISSIO

NAL DE 

APOIO 

ESCOLAR- 
MEDIADOR 

 Realizar a recepção do(s) aluno(s) público-alvo da educação especial 
na escola; acompanhá-lo(s) até a sala de aula e, ao término das 
atividades, acompanhá-lo(s) até o portão da escola; 
 Dar assistência nas questões de mobilidade ao(s) aluno(s) com 
incapacidade total ou parcial nos diferentes espaços educativos, 
inclusive na transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários 
e/ou espaços e vice-versa; tendo cuidado quanto ao posicionamento 
adequado às condições do(s) aluno(s) com deficiência nas carteiras 
escolares; 
 Auxiliar, quando necessário, nas atividades de locomoção, higiene, 
troca de vestuário e/ou fraldas/absorventes, higiene bucal e 
alimentação, prestando auxílio individualizado aos estudantes que não 
realizam essas atividades com independência.  
 Auxiliar os alunos público-alvo da Educação Especial nas atividades 
de alimentação, servindo-o(s) e permanecendo com o(s) mesmo(s) no 
local, quando necessário, até o final da refeição, em seguida realizar a 
higiene pessoal e encaminha-lo(s) até a sala de aula;  
 Em caso de acidente, moléstia ou evento que indique a necessidade 
de atendimento médico, providenciar o imediato chamamento de 
socorro especializado, adotando as rotinas gerais de primeiros 
socorros recomendadas pelas autoridades de saúde, comunicando o 
fato à direção da Unidade de Ensino;  
 Utilizar luvas descartáveis, quando necessário, para higiene pessoal 
do(s) aluno(s); 
 Comunicar à direção da Unidade de Ensino, com 15 (quinze) dias de 
antecedência, a necessidade de aquisição de materiais para a higiene 
do(s) aluno(s) com deficiência, de modo a evitar-lhe qualquer 
constrangimento decorrente da falta de material de higiene; 
 Estimular a interação com os alunos da escola, traçando parceria 
com a comunidade escolar; 
 Executar as orientações, destinadas ao profissional de apoio escolar, 
contidas no plano de atendimento individualizado do(s) aluno(s), 
quando houver; 
 Permanecer durante o período de aula do(s) aluno(s) com deficiência 
dentro da sala, realizando suas funções e auxiliando o(s) aluno(s) com 
deficiência durante o desenvolvimento das atividades escolares; 
 Estimular a autonomia dos alunos público-alvo da Educação Especial 
no desenvolvimento de atividades de alimentação, higiene e 
locomoção, no contexto escolar; 
 Atuar de forma articulada com os professores público-alvo da 
Educação Especial, da sala regular, da sala de recursos 
multifuncionais, entre outros profissionais no contexto escolar;  
 Participar do planejamento pedagógico realizado pela Unidade de 
Ensino e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
 Participar das formações continuadas voltadas para o atendimento 
dos alunos público-alvo da Educação Especial; 
 Preencher diariamente a Ficha de Rotina Diária, registrando todo o 
atendimento e as ocorrências diárias para o acompanhamento do(s) 
aluno(s); 
 Realizar atendimento aos alunos público-alvo da Educação Especial 
nos dias letivos e horários estabelecidos pela Unidade de Ensino; 
 Acessar a pasta documental do(s) aluno(s) com o objetivo de buscar 
informações sobre a deficiência do(s) mesmo(s), através de laudos, 
relatórios, plano de atendimento individualizado, entre outros; 
 Auxiliar nas atividades correlatas ao bem-estar do(s) aluno(s) 
público-alvo da educação especial, levando ao conhecimento da 
direção da Unidade de Ensino quaisquer fatos ou fatores externos ou 
internos que possam interferir no aprendizado, saúde ou convivência 
saudável do(s) referido(s) aluno; 
 Zelar pelo cumprimento da legislação do sistema educacional e pela 

conservação do patrimônio escolar; 
 Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, 
executando suas atribuições com eficiência, presteza e ética; 
 Na ausência do(s) aluno(s) público-alvo da Educação Especial na 
escola, o profissional de apoio ficará à disposição para o 
desenvolvimento de atividades com outros alunos público-alvo da 
educação especial. Na ausência desses alunos, colaborar com 
atividades correlatas, conforme orientação da gestão escolar. 
 Atuar em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, 
em todos os níveis e modalidades de ensino, excluídas as técnicas ou 
os procedimentos identificados com profissões legalmente 
estabelecidas; 
 Auxiliar e mediar a realização de atividades escolares desenvolvidas 
no contexto escolar inclusive as atividades extraclasse, de modo a 
garantir o direito à educação aos estudantes que não realizam essas 
atividades com autonomia e independência; 
 Permanecer durante o período de aula do aluno com deficiência 
dentro da sala, realizando suas funções e auxiliando o aluno com 
deficiência durante o desenvolvimento das atividades escolares; 

 

PORTARIA Nº 270/18, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO,  

Considerando, os termos constantes no Processo Administrativo Disciplinar 
Nº 2018/1/376 ( PAD Nº224), movido contra a servidora Vitória de Nasaré Dias 
Lima, cargo Professor de Educação Básica I, lotação Secretaria Municipal de 
Educação, instaurado pela Portaria Nº 2.172/17 de 29 de junho de 2017, 
publicada no Diário Oficial do Município Edição Nº 498, de  29 de junho de 2017; 

Considerando, o julgamento proferido pela autoridade competente, com base 
na Lei Complementar Nº001/11, de 13 de maio de 2011; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Demitir, a servidora VITÓRIA DE NASARÉ DIAS LIMA, cargo Professor de 
Educação Básica I, lotação Secretaria Municipal de Educação, com base no Art. 
185, Inciso V, da Lei Municipal Nº 003/99. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 09 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº 271/18, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO,  

Considerando, os termos constantes no Processo Administrativo Disciplinar 
Nº 2017/12/14387 ( PAD Nº180), movido contra a servidora Antonia Martins de 
Menezes, cargo Especialista em Educação, lotação Secretaria Municipal de 
Educação, instaurado pela Portaria Nº 1.769/17 de 21 de junho de 2017, 
publicada no Diário Oficial do Município Edição Nº 493, de  22 de junho de 2017; 

Considerando, o julgamento proferido pela autoridade competente, com base 
na Lei Complementar Nº001/11, de 13 de maio de 2011; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Demitir, a servidora ANTONIA MARTINS DE MENEZES, cargo Especialista 
em Educação, lotação Secretaria Municipal de Educação, com base no Art. 185, 
Inciso V, da Lei Municipal Nº 003/99. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 09 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 


