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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 101. 830/2021 – PMB, DE 13 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

Considerando, a competência do Artigo 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20 
de dezembro de 1990, quanto à nomeação de funcionários,

D E C R E T A :
Nomear EDSON FEITOSA PALHETA, para o cargo comissionado de As-

sessor Superior DAS – 202.6 na Secretaria Municipal de Administração, a contar 
de 01 de agosto de 2021.

PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 13 DE AGOSTO DE 2021.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 101. 826/2021 – PMB, DE 13 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

Considerando, a competência do Artigo 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20 
de dezembro de 1990, quanto à nomeação de funcionários,

D E C R E T A :
Nomear CHRYVILLEN FELIPE SANTOS DOS SANTOS, para o cargo 

comissionado de Assessor Superior DAS – 202.6 na Secretaria Municipal de Co-
ordenação Geral do Planejamento e Gestão, a contar de 01 de julho de 2021.

PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 13 DE AGOSTO DE 2021.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 101. 829/2021 – PMB, DE 13 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

Considerando, a competência do Artigo 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20 
de dezembro de 1990, quanto à nomeação de funcionários,

D E C R E T A :
Nomear ANDRÉA DE CASSIA SOUZA DE OLIVEIRA, para o cargo co-

missionado de Assessor Superior DAS – 202.6 na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, a contar de 12 de agosto de 2021.

PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 13 DE AGOSTO DE 2021.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 101. 832/2021 – PMB, DE 13 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

Considerando, a competência do Artigo 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20 
de dezembro de 1990, quanto à nomeação de funcionários,

D E C R E T A :
Nomear LETÍCIA DO SOCORRO AZEVEDO, para o cargo comissionado 

de Assessor Superior DAS – 202.7 na Secretaria Municipal de Habitação, a contar 
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de 01 de agosto de 2021.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 13 DE AGOSTO DE 2021.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 101.801 - PMB, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

Homologa a Resolução nº 052/2021- CONDEL/SeMOB, de 19 de maio de 2021, que 
revoga a Resolução nº 9/2013– CONDEL/Amub e altera a redação dos arts. 51 e 52 do 
Regulamento que disciplina a operação do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus no 
âmbito do Município de Belém – RESTCOMB, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo art. 94, inc. VII, da Lei Orgânica 
do Município de Belém, para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da 
administração municipal;

Considerando que também incumbe ao Prefeito baixar atos próprios da atividade admi-
nistrativa, a teor do art. 94, inc. XX, da LOMB;

Considerando que a Constituição Federal, no art. 30, inc. V, confere aos municípios 
competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de permissão ou conces-
são, os serviços públicos de interesse local, incluindo o serviço de transporte coletivo por 
ônibus, que tem caráter essencial;

Considerando a Lei nº 8.227, de 30 de dezembro de 2002, que estabelece as competên-
cias do Conselho Deliberativo da SeMOB, notadamente, para examinar e aprovar as normas 
de regulação dos serviços públicos inerentes às finalidades da autarquia;

Considerando a Resolução nº 026/91 - CONSAD/CTBEL, aprovada pelo Decreto Mu-
nicipal nº 23.626/1992 – PMB, de 16 de janeiro de 1992, que estabeleceu o Regulamento 
do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Belém – RESTCOMB;

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos mais adequados para a ope-
ração do serviço de transporte coletivo por ônibus, no âmbito do Município de Belém, de 
acordo com as condições previstas em regulamento próprio e na legislação pertinente; e,

Considerando a necessidade de revogar a Resolução nº 9/2013 – CONDEL/Amub e 
dar nova redação ao §1º do art. 51 e caput do art. 52 do RESTCOMB, com respaldo na Nota 
Técnica nº 001/2021 – CFVI/DTP, expedida pela Coordenadoria e Fiscalização (CFVI) da 
SEMOB

D E C R E T A:
Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 052/2021-CONDEL/SeMOB, de 19 de maio 

de 2021, que revoga a Resolução nº 9/2013 – CONDEL/Amub e altera a redação dos arts. 
51 e 52 do Regulamento que disciplina a operação do Serviço de Transporte Coletivo por 
Ônibus no âmbito do Município de Belém – RESTCOMB.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2021.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº 101.809 - PMB, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.

Nomeia titulares e suplentes para atuarem na Comissão Permanente de Licitação, que 
se ocupará dos processos licitatórios, mediante a adoção das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 
12.462/2011, no âmbito do Município de Belém, e define medidas correlatas.

O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo art. 94, inc. VII, da Lei Orgânica 
doMunicípio de Belém - LOMB, para dispor sobre a estruturação, organização e funciona-
mento da administração municipal;

Considerando que também incumbe ao Chefe do Poder Executivo expedir atos pró-
prios da atividade administrativa, a teor do art.94, inc. XX, da LOMB;

Considerando os termos do art. 6º, inc XVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituição da República, instituindo normas para 
licitações e contratos da administração pública;

Considerando os termos do art. 34, da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, que 
institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC;

Considerando o que prevê a Lei nº 9.403, de 6 de setembro de 2018, que atribui compe-
tência para o processamento e julgamento das licitações à Coordenadoria Geral de Licitação 
do Município de Belém;

Considerando a necessidade de observância dos preceitos legais que regem os proce-
dimentos licitatórios, em especial, os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, 
publicidade,e probidade administrativa; e

Considerando, por fim, as metas prioritárias de governo previstas para a atual gestão.

D E C R E T A :
Art. 1º Ficam nomeados como titulares e suplentes os servidores listados a seguir, para 

atuarem na Comissão Permanente de Licitação, que se ocupará dos processos licitatórios, 
mediante a adoção das modalidade da Lei 8.666/93 e Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas - RDC, Lei nº 12.462/2011, no âmbito do Município de Belém.

I - SILVIO NAZARENO LEAL COSTA, (matrícula nº 0111856-035) - Presidente;
II – ALEX FERREIRA SOLON,(matrículanº0521531-12)-Membro;
III - AMILCAR PITÃO VILLACORTA, (matrícula nº 0197823-033) - Membro;

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO:  Devem ser postadas em http://diario.belem.pa.gov.br/
diario-captacao até às 18:00 horas do dia anterior da publicação.

Criado em 09 de Agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Av. Alm. Barroso, 1312 - Marco, Belém - PA, 66093-020 - Tel.: 3039-7630
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Impressão: SEMAD
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IV - MARCOS BARBOSA CARVALHO, (matrícula nº1871170-033) - Membro;
V - MARIA KAROLINE DOS SANTOS MIRANDA, (matrícula nº0521906-

016) - Membro;
VI - MONICA MEIRELES FRANCO, (matrícula nº0387223-029) - Membro;
VII - SIMONE SOEIRO VIEIRA, (matrícula nº 0539040-010) - Membro;
VIII – CRYSTHIANE LAINEO DASILVA, (matrícula nº316644-021)-Suplente;
IX-JOSÉ GUEDES DA COSTA JÚNIOR, (matrícula nº037493-010)-Suplente;
X - LETÍCIA ALBUQUERQUE LEÃO CANTÃO, (matrícula nº 0521515-017) 

- Suplente;

§ 1º Os suplentes substituirão o presidente e os membros, em caso de afastamento 
ou impedimento legal.

§ 2º A Comissão Permanente de Licitação funcionará de acordo com a particu-
laridade do objeto licitado, integrada por no máximo três membros em cada certame, 
convocados pelo presidente da comissão, conforme a especificidade do objeto licitado.

§ 3º Quando se tratar da modalidade RDC, a Comissão Permanente de Licita-
ção funcionará de acordo com a particularidade do objeto licitado, integrada por, no 
mínimo, três membros em cada certame, convocados pelo presidente da comissão, 
conforme a especificidade do objeto licitado.

Art. 2º Sem prejuízo das atribuições expressamente previstas em lei, competirá à 
Comissão Permanente de Licitação, ora instituída:

a) Coordenar os processos de licitação que lhe competirem;
b) Realizar os procedimentos legalmente previstos, dando cumprimento ao edital, 

em sintonia com a contratação pretendida pela Administração, submetendo seus atos à 
apreciação da assessoria jurídica do órgão competente (ordenador de despesas);

c) Examinar e julgar as propostas e as documentações de habilitação;
d) Apreciar e manifestar-se em 1ªinstância sobre os recursos eventualmente in-

terpostos;
e) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
f) Promover as publicações de atos e decisões, na forma da legislação vigente;
g) Praticar todos os atos necessários para a consecução de suas finalidades.

§1º Exaurido o prazo e julgados os recursos eventualmente interpostos, o resulta-
do obtido pela Comissão será levado à deliberação do titular do órgão para homologa-
ção e adjudicação quando se referir a uma das modalidades da Lei Federal nº 8666/93, 
sem prejuízo das contingentes revogações ou anulações, quando necessárias.

§2º Em se tratando de RDC, exaurido o prazo e julgados os recursos eventual-
mente interpostos, o resultado obtido será encaminhado à decisão do titular do órgão 
para adjudicação do objeto e homologação da licitação, sem prejuízo das contingentes 
revogações ou anulações, quando necessárias.

Art. 3º O presidente, ou seu substituto, fica autorizado a convocar, além dos mem-
bros, e dependendo da  especificidade técnica do objeto ou da documentação apresen-
tada, outros servidores municipais, técnicos da área, para auxiliarem na análise das 
propostas e documentos.

Art. 4º Os membros da Comissão responderão solidariamente por todos os atos 
praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente e fundamentada tiver 
sido registrada em ata lavrada na reunião em que fora tomada a decisão, de acordo 
com o § 3º do art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93 e com §2º do art.34 da Lei Federal 
nº 12.462/11.

Art.5º Os membros da Comissão exercerão as atribuições delegadas através deste 
Decreto, sem prejuízo daquelas inerentes a seus cargos.

Art.6º Será de um ano a validade do presente Decreto, a contar da publicação.

Art.7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 11 de agosto de 2021.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

PORTARIA Nº 151/ 2021 – PMB, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 7º do Decreto Nº 22.832/91, de 10 de maio de 1991;

Considerando a Lei Municipal nº 8.078/2001 que dispõe sobre o pagamento de 
despesas em regime de adiantamento pela administração pública do Município de Be-
lém;

Considerando o Decreto Municipal nº 39.114/2001 que dispõe sobre os limites de 
concessão e aplicação de recursos a título de adiantamentos para despesas;

Considerando a Instrução Normativa nº 03/2005 – DECI/SEGEP que dispõe sobre 
os limites de concessão e aplicação de recursos em regime de adiantamento no âmbito 
do Poder Executivo Municipal;

Considerando a necessidade de atender despesas do Gabinete do Prefeito, confor-
me Processo nº 2021/001881529/GAB.P., de 04/08/2021.

R E S O L V E :
I-CONCEDER à servidora Inês de Fátima Oliveira da Silveira, matrícula: 

0185515-053, CPF: 155.284.562-15, adiantamento de suprimento de fundos para reali-
zação de pequenas despesas de pronto pagamento, no valor total de R$ 2.000,00 (Dois 
mil reais), na rubrica orçamentária 2.01.21.04.122.0007, fonte de recursos 1001010000 
consoante elemento de despesa, abaixo descriminado:

- 33.90.30.00 – Material de consumo – R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
- 33.90.39.00 – Pessoa Jurídica – R$ 500,00 (Quinhentos reais)

II-DETERMINAR que a Prestação de Contas seja efetuada no prazo de 10 (Dez) 
dias, a contar da data de encerramento do período de aplicação do adiantamento re-

cebido.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ALDENOR MONTEIRO DE ARAUJO JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 152/ 2021 – PMB, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 7º do Decreto Nº 22.832/91, de 10 de maio de 1991;

Considerando a Lei Municipal nº 8.078/2001 que dispõe sobre o pagamento de 
despesas em regime de adiantamento pela administração pública do Município de Be-
lém;

Considerando o Decreto Municipal nº 39.114/2001 que dispõe sobre os limites de 
concessão e aplicação de recursos a título de adiantamentos para despesas;

Considerando a Instrução Normativa nº 03/2005 – DECI/SEGEP que dispõe sobre 
os limites de concessão e aplicação de recursos em regime de adiantamento no âmbito 
do Poder Executivo Municipal;

Considerando a necessidade de atender despesas do Gabinete do Prefeito, confor-
me Processo nº 2021/001881531/GAB.P., de 04/08/2021.

R E S O L V E :
I-CONCEDER ao servidor José Claudio Soeiro Xavier, matrícula: 0010561-013, 

CPF: 299.820.732-49, adiantamento de suprimento de fundos para realização de pe-
quenas despesas de pronto pagamento, no valor total de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), 
na rubrica orçamentária 2.01.21.04.122.0007, fonte de recursos 1001010000 consoante 
elemento de despesa, abaixo descriminado:

- 33.90.30.00 – Material de consumo – R$ 1.000,00 (Um mil reais)
- 33.90.39.00 – Pessoa Jurídica – R$ 1.000,00 (Um mil reais)

II-DETERMINAR que a Prestação de Contas seja efetuada no prazo de 10 (Dez) 
dias, a contar da data de encerramento do período de aplicação do adiantamento re-
cebido.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ALDENOR MONTEIRO DE ARAUJO JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 075/2021-UCP/PROMABEN, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

O COORDENADOR GERAL DA UNIDADE COORDENADORA DO PRO-
GRAMA - UCP, no uso de suas atribuições legais, conforme a competência do Capítu-
lo V, do Artigo nº 117, da Lei nº 7.502 de 20 de dezembro de 1990.

R E S O L V E :
Art. 1º CONCEDER gozo de férias regulamentares já remuneradas à servidora 

EMILIA MARIA REIS DE MATTOS, matrícula nº 0401170-055, Assessor Superior 
desta UCP, no período de 09/08/2021 a 23/08/2021, por direitos que lhe são assegu-
rados, referente ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 29/02/2021, ficando os dias 
restantes a serem marcados em momento oportuno;

Art. 2º Os efeitos desta Portaria retroagirão à 09/08/2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RODRIGO SILVANO SILVA RODRIGUES
Coordenador Geral

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/21-/UCP/PMB, 13 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre a uniformização dos processos administrativos no âmbito da Unida-
de Coordenadora do Programa- UCP/PROMABEN e dá outras providências.

A Coordenação Geral da UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA DE 
SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA – UCP/PROMABEN, no uso 
de suas atribuições legais, conforme a Lei nº 8.889/2011 com as demais alterações 
trazidas pela Lei nº 9.403/2018, devidamente regulamentado no item 5.3.2, VII do Re-
gulamento Operacional do Programa – ROP e com fulcro na Lei 9.784/1999 que regula 
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal;

Considerando a necessidade da adoção de procedimentos uniformes para cons-
tituição, organização e tramitação de processos administrativos no âmbito do PRO-
MABEN;

Considerando ainda a necessidade de se dar maior celeridade à solução dos pro-
cessos para fins de atendimento ao princípio da legalidade, finalidade, motivação, ra-
zoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência, dentre outros princípios que regem o Direito 
Público.

R E S O L V E :
Art. 1º O registro de processos administrativos e documentos nesta UCP/PRO-

MABEN será feito no sistema de gestão de documentos – GDOC, do Município de 
Belém, na forma estabelecida na presente instrução quanto à sua constituição, orga-
nização e tramitação.

Art. 2º Os autos serão identificados na capa com o número do processo, espécie, 
data de constituição, número do documento de origem, nome do interessado, setor de 
origem, documentos juntados, assunto a que se refere e, quando for o caso, o número 
do processo anterior ao sistema, conforme modelo constante do Anexo I.

§1º Os processos administrativos quando recebidos por esta UCP, oriundo de ou-
tros órgãos ou entidades, deverão ser tramitados no sistema de gestão de documentos 
– GDOC pelo setor de Macroprocesso de Protocolo, o qual deverá encaminhá-los, de 
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ordem da Subcoordenadoria Administrativa Financeira e Contábil, à chefia de gabinete 
a fim de que sejam conhecidos pelo Coordenador Geral;

§2º O número do volume deve ser grafado manualmente em algarismos romanos, 
com caneta esferográfica de cor azul, pelo servidor que esteja promovendo o encerra-
mento e abertura de novo volume.

Art. 3º As folhas dos processos deverão ser numeradas em ordem sequencial cres-
cente.

§1° A capa não deve ser numerada, porém considerada para efeito de numeração 
das folhas do documento, devendo a folha seguinte ser marcada com o número “02”;

§2º Como regra, serão utilizados os anversos de cada folha dos processos, e caso 
exista impressão no verso da folha, esta deverá ser numerada com o mesmo número do 
seu anverso acrescentando a letra “v”, minúscula;

§ 3º A numeração deverá ser feita mediante aposição, no canto superior direito do 
anverso de cada folha, com carimbo que identifique a Subcoordenadoria e o servidor 
responsável por tal ato com caneta esferográfica de tinta azul;

§ 4º Em caso de erro na numeração das folhas, caberá ao servidor que identificar 
a falha, a renumeração, devendo fazê-la da seguinte forma:

I – Riscar com um “x” a numeração errada com caneta esferográfica de tinta ver-
melha;

II – Apor nova numeração logo abaixo da inutilizada, em caneta esferográfica de 
tinta azul com sua rubrica e carimbo de identificação da Subcoordenadoria respectiva.

§ 4º As folhas, cujo anverso ou verso estiverem em branco, deverão ser preenchi-
das com a frase “EM BRANCO”, atravessando todo o espaço, na forma manuscrita ou 
mediante carimbo;

§ 5º A responsabilidade pela numeração incumbe a cada setor desta UCP pelo 
qual tramitar o processo, dando seguimento à ordem crescente e sequencial da folha 
anterior.

Art. 4º A requerimento do interessado, ou de ofício pela Administração, poderá 
ser realizada a juntada aos autos de documentos pertinentes ao processo.

Parágrafo único. Competirá a Subcoordenadoria que fizer a juntada lançar termo 
nos autos a cada ato de juntada de documentos e/ ou processos, conforme modelo 
constante do Anexo II e assinar o referido termo.

Art. 5º Os processos que tiverem os mesmos interessados e assuntos iguais ou 
semelhantes deverão ser juntados mediante solicitação justificada do responsável pela 
análise de qualquer dos feitos.

§ 1º Nesses casos, a juntada de documentos e/ou processos será definitiva e se dará 
mediante anexação ou apensação, cujo termo deverá constar dos autos do processo 
original conforme modelos constante do Anexo II (modelos A e B);

§ 2º A numeração do processo e/ ou documento que estiver sendo juntado ao 
processo principal deverá ser renumerado seguindo a ordem sequencial do principal.

Art. 6º Cada volume de processo será composto de no máximo 300 (trezentas) 
folhas.

§1º Alcançado o número máximo de folhas estabelecido no caput, competirá à 
Subcoordenadoria em que estiver o processo promover o encerramento de um volume 
e a abertura do novo mediante os termos respectivos, conforme modelos que constam 
dos Anexos III e IV;

§2º Na hipótese de documentos que não possam ser fracionados, sem o prejuízo 
de seu entendimento ou por sua própria natureza, e cuja juntada exceda o número má-
ximo de folhas por volume, deverá a Subcoordenadoria responsável encerrar o volume 
em quantidade inferior a 300 (trezentas) folhas no estado em que se encontra, e abrir 
novo volume a partir do referido documento, a fim de que este permaneça integralmen-
te no mesmo volume;

§2º Na hipótese de documentos que não possam ser fracionados sem prejuízo 
de seu entendimento ou sob risco de dano à integridade material do documento, por 
sua natureza específica, como pareceres técnicos ou jurídicos, Registros e Escrituras 
Públicas, a fim de não exceder o número máximo estabelecido neste artigo, a Subcoor-
denadoria ou setor em que se encontre o processo proceda o disposto no parágrafo an-
terior, antes de atingir o limite máximo permitido, no estado em que se encontre, antes 
da juntada do respectivo documento, mantendo-o integralmente no próximo volume;

§3º Nas hipóteses em que os documentos a serem juntados, por suas naturezas, 
possuam mais que 300 (trezentas) folhas, deverá a Subcoordenadoria responsável ob-
servar a recomendação de não exceder o número máximo de folhas por volume.

§3º Na hipótese de documentos que possuam mais de 300 (trezentas) folhas, quan-
do não se tratar das hipóteses do parágrafo segundo, observe-se o disposto no Caput e 
proceda conforme o parágrafo primeiro.

Art. 7º É vedado qualquer tipo de rasura ou emenda ao processo.

Parágrafo Único. Havendo necessidade de correções, caberá ao setor de origem 
justificar e promover as retificações saneadoras ao processo.

Art. 8º Os processos administrativos quando forem remetidos desta UCP para 
outros órgãos ou entidades do Município de Belém deverão ser tramitados pelo sistema 
de gestão de documentos – GDOC, informando tratar-se de tramitação por meio digital 
ou físico, neste caso, devendo constar a quantidade de volumes encaminhados.

§ 1º Caso o órgão ou entidade de destino não possua o sistema GDOC, a remessa 
deverá ser feita mediante registro no setor de protocolos desta UCP e lançamento do 
termo respectivo nos autos, cujo modelo consta do Anexo V;

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o ato de recebimento dos autos deverá 

ser formalizado mediante preenchimento de termo de recebimento de processo, cujo 
modelo consta no Anexo VI.

Art. 9º Na hipótese de tramitação de aditamento contratual, a fiscalização respon-
sável pelo contrato deverá, mediante memorando endereçado à Coordenação Geral, 
apresentar exposição de motivos a justificar a necessidade do aditivo, reunindo todos 
os documentos pertinentes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, sob 
pena de responsabilidade, seguindo o seguinte fluxo de tramitação:

I – A fiscalização do Contrato deverá juntar ao memorando o Relatório Técnico 
e sua análise acerca do pedido de aditamento, juntamente com o cronograma físico-
-financeiro da obra ou do serviço, justificando a necessidade do aditamento contratual;

II – A fiscalização do contrato encaminhará o processo à Coordenação Adjunta 
para conhecimento do aditamento;

III – A Coordenação Adjunta encaminhará o processo à Subcoordenadoria de 
Planejamento – SCP, para emissão da declaração de disponibilidade orçamentária e do 
extrato de disponibilidade orçamentária, em conformidade com o exercício financeiro 
vigente;

IV – Subcoordenadoria de Planejamento – SCP encaminhará o processo, de or-
dem da Coordenação Adjunta, à Subcoordenadoria Jurídica - SCJ para análise e ma-
nifestação;

V – A Subcoordenadoria Jurídica - SCJ encaminhará o processo com parecer 
jurídico à Coordenação Geral para acatamento e autorização ao aditamento contratual;

VI – A Coordenação Geral encaminhará o processo à Subcoordenadoria Jurídica 
- SCJ para elaboração da Minuta do Termo Aditivo do Contrato, retornando os autos 
à Coordenação Geral;

VII – A Coordenação Geral encaminhará o processo ao Núcleo de Controle Inter-
no – NCI para conformidade;

VIII – Após análise de conformidade, o Núcleo de Controle Interno – NCI devol-
verá à Coordenação Geral;

IX – A Coordenação Geral solicitará à Subcoordenadoria Administrativa Finan-
ceira e Contábil – SCAF, o encaminhamento dos autos ao setor de Macroprocesso de 
Contratos para assinatura do Termo Aditivo ao Contrato;

X -  Após assinatura do Termo Aditivo, este deverá ser publicado no DOM pelo 
Macroprocesso de protocolo e posteriormente cadastrado no Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, pela Subcoordenadoria Administrativa Fi-
nanceira e Contábil – SCAF;

§1º Nos contratos cujos prazos de vigência sejam inferiores a 60 (sessenta) dias, 
a proposta de aditivo deve ser apresentada em até 30 (trinta) dias antes do término da 
vigência;

§2º Quando não houver conformidade do Processo, detectada pelo Núcleo de 
Controle Interno – NCI, o processo será devolvido à fiscalização do contrato para pro-
vidências quanto às irregularidades.

Art.10 As hipóteses de tramitação de processos administrativos de pagamento das 
prestações de serviços seguirão o fluxo:

I – O Contratado protocolará Ofício dirigido à Coordenação Geral, tramitado pelo 
sistema de gestão de documentos – GDOC pelo setor de Macroprocesso de Protocolo, 
que o encaminha, de ordem da Subcoordenadoria Administrativa Financeira e Contá-
bil, à chefia de gabinete a fim de que sejam conhecidos pelo Coordenador Geral;

II – A Coordenação Geral tomará ciência e encaminhará os autos à fiscalização 
do contrato;

III – A fiscalização analisará, emitirá Parecer Técnico e atestará a medição, e por 
conseguinte solicitará a emissão da nota fiscal ao Contratado, bem como a documenta-
ção estabelecida em Contrato;

IV – A fiscalização atestará a nota fiscal e remeterá os autos à Coordenação Geral;
V – A Coordenação Geral encaminhará os autos ao Núcleo de Controle Interno – 

NCI para análise e parecer quanto à conformidade;
VI – O Núcleo de Controle Interno – NCI emitirá o parecer de conformidade e 

retornará os autos à Coordenação Geral;
VII – A Coordenação Geral autorizará o pagamento e encaminhará para as provi-

dências pela Subcoordenadoria Administrativa Financeira e Contábil -  SCAF;
VIII – Os autos serão remetidos ao responsável pelo Macroprocesso Financeiro, 

visando a liquidação da despesa e minuta do Ofício de solicitação de pagamento à 
SEFIN;

IX – O setor de Macroprocesso Financeiro monitorará o pagamento e imprimirá a 
Ordem de Crédito - OC, para ser juntada aos autos, remetendo-os à Subcoordenadoria 
Administrativa Financeira e Contábil -  SCAF;

X – A Subcoordenadoria Administrativa Financeira e Contábil - SCAF remeterá 
os autos para o Macroprocesso de Arquivo;

§1º Quando se tratar de processos de pagamento de Despesas Reembolsáveis, o 
fiscal deverá seguir as normas e orientações da Instrução Normativa nº 001/2021 – 
UCP/PROMABEN, de 22 de fevereiro de 2021.

§2º Quando não houver conformidade do Processo, detectada pelo Núcleo de 
Controle Interno – NCI, o processo será devolvido à fiscalização do contrato para pro-
vidências quanto às irregularidades.

Art. 11 O descumprimento das normas estabelecidas nesta instrução normativa 
autoriza o setor que detectar o fato a devolver os autos ao responsável para fins de 
regularização.

Art. 12 A presente Instrução Normativa aplica-se a todos os processos consti-
tuídos originariamente pelos setores técnicos e administrativos da UCP, sendo a sua 
observância obrigatória por todos os servidores e colaboradores que pratiquem atos e 
tramitações, sob pena de responsabilidade.

Art. 13 Os Anexos I a VI deverão ser utilizados como modelo padrão dos atos de 
organização de processos.

Art. 14 Toda e qualquer planilha/nota técnica/relatórios juntada aos autos, deverão 
constar assinatura de quem elaborou constando o nome legível e matrícula do servidor.

Art. 15 Documentos juntados aos autos, que sejam cópias, deverão constar a frase 
CÓPIA e CONFERE COM ORIGINAL na forma manuscrita ou mediante carimbo e 
assinado pelo servidor que estiver juntando as cópias.
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Art. 16 A presente instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RODRIGO SILVANO SILVA RODRIGUES
Coordenador Geral da UCP/PROMABEN

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 04/21-/UCP/PMB, 13 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre as Aquisições da Unidade Coordenadora do Programa de Sanea-
mento da Bacia da Estrada Nova - UCP/PROMABEN - Contratação de Bens, Obras 
e Serviços de Consultoria e Não Consultoria, nas modalidades das Políticas do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID e do Sistema Nacional, bem como as licita-
ções em conformidade com a legislação pátria e dá outras providências.

A Coordenação Geral da UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA DE 
SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA - UCP/PROMABEN, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 8.889/2011 com as demais alterações 
trazidas pela Lei nº 9.403/2018, devidamente regulamentado no item 5.3.2, VII do 
Regulamento Operacional do Programa- ROP e com fulcro na Lei 8.666/93 que insti-
tui normas para licitações e contratos no âmbito da Administração Pública, enquanto 
vigente, na Lei n° 14.133/2021, e nas Políticas do Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID, a GN nº 2349-15 de maio de 2019, que dispõe sobre políticas para 
aquisições de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, e GN nº 2350-15 de maio de 2019, que dispõe sobre políticas 
para seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento;

Considerando que o Município de Belém firmou o Contrato de Empréstimo nº 
3303 / OC-BR (BR L1369) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
para financiamento do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova – PROMA-
BEN II, na área urbana de Belém/PA;

Considerando o princípio da eficiência e do devido processo legal que regem os 
procedimentos de Licitação e Contratos públicos, bem como os demais princípios ba-
silares do Direito Público.

R E S O L V E :

CAPÍTULO I
DO OBJETO

Art. 1º A presente Instrução Normativa versa sobre o procedimento das Licitações 
para contratações de bens, obras e serviços de Consultoria e não Consultoria nas moda-
lidades da Política do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e do Sistema 
Nacional, Licitação Pública Nacional - LPN em conformidade com os orçamentos e 
programação financeira dos investimentos do programa, bem como a legislação pátria. 

Art. 2º Os procedimentos e ações previstos nesta Instrução Normativa deverão:

I – Observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência, sem prejuízo dos demais princípios aplicáveis à Adminis-
tração Pública.

CAPÍTULO II
FASE INTERNA

Processos Administrativos de contratação de bens, obras e serviços de consultoria 
e não consultoria

Art. 3º Os Processos Administrativos de Contratação de Obras, Bens e Serviços 
de Consultoria e não Consultoria – Fase Interna, da UCP/ PROMABEN, seguirão o 
seguinte Fluxo de tramitação processual:

I – A Subcoordenadoria interessada encaminhará a motivação e anexos (Termos 
de Referência – TDR e Orçamento Referencial/Cotação de Preço e Cronograma de 
Execução Físico-financeiro) à Coordenação Adjunta para conhecimento e verificação 
quanto à adequação no P.A (Plano de Aquisições);

II – A Coordenação Adjunta conhecerá dos motivos da aquisição, e após valida-
ção desta ao P.A (Plano de Aquisições), encaminhará os autos à Subcoordenadoria de 
Planejamento – SCP, para informar a disponibilidade orçamentária, em conformidade 
com o exercício financeiro vigente;

III – A Subcoordenadoria de Planejamento – SCP emitirá Declaração de Dispo-
nibilidade Orçamentária e encaminhará, de ordem da Coordenação Adjunta, os autos à 
Coordenação Geral para autorização da abertura do processo licitatório; 

IV – A Coordenação Geral autorizará a abertura do processo licitatório, e enca-
minhará os autos à Subcoordenadoria Jurídica - SCJ, para análise e parecer acerca da 
contratação dos bens, obras ou serviços de consultoria e não consultoria;

V – A Subcoordenadoria Jurídica – SCJ emitirá parecer jurídico, o qual:
a) Sendo favorável, encaminhar-se-ão os autos à Especialista de aquisições para 

elaboração da Minuta do Edital;
b)  Sendo desfavorável, dever-se-ão retornar à Coordenação Adjunta para conhe-

cimento e deliberação de providências. 
VI – Elaborada a Minuta do Edital, a Especialista de Aquisições retornará os autos 

à Subcoordenadoria Jurídica – SCJ para apreciação e parecer da Minuta do Edital, 
devendo em seguida, encaminhá-los à Coordenação Geral para análise;

VII – A Coordenação Geral, após conhecer e acolher a manifestação jurídica, 
encaminhará os autos ao Núcleo de Controle Interno – NCI para análise e parecer de 
conformidade dos autos;

VIII – O Núcleo de Controle Interno – NCI após análise de conformidade, retor-
nará os autos à Coordenação Geral;

IX – A Coordenação Geral receberá os autos, conhecerá e acolherá o parecer do 
Núcleo de Controle Interno – NCI, autorizará a deflagração da fase externa do processo 
e o encaminhará à Comissão Especial de Licitação – CEL, para início da fase externa 
da Licitação.

§1º. A motivação dos Processos Administrativos de Contratação de Obras, Bens 
e Serviços de Consultoria e não Consultoria – Fase Interna, da UCP/ PROMABEN, 
bem como seus anexos, deverão conter, na oportunidade da instauração, projeto básico, 
projeto executivo, plano de trabalho, licença ambiental, orçamento ou custo Estima-
do, cronograma físico-financeiro, e demais documentos que se fizerem pertinentes à 
aquisição;

§2° Os projetos básicos e/ou executivos devem considerar requisitos de seguran-
ça, adequação ao interesse público, economia, regionalização, impacto ambiental e 
normas de segurança e saúde do trabalho;

§3º Nas modalidades em que a primeira não objeção ocorrer na fase interna, o 
encaminhamento ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID deverá ser rea-
lizado em conformidade com o que dispõe a GN2349-15, no que se refere às revisões 
“Ex Ante”, devendo a Coordenação Geral proceder o encaminhamento ao Banco In-
teramericano de Desenvolvimento – BID, e somente após o retorno dos autos encami-
nhar ao Núcleo de Controle Interno – NCI para prosseguimento da análise.

CAPÍTULO III
FASE EXTERNA – MODALIDADES BID

Licitação para Contratação de bens, obras e serviços de consultoria e não con-
sultoria

Art. 4º A Fase Externa dos Processos Licitatórios para Contratação de Bens, 
Obras e Serviços de Consultoria e Não Consultoria, seguirá o seguinte Fluxo:

I – A Especialista em Aquisições, Considerando a modalidade licitatória devi-
damente discriminada no Manual do Executor, solicita a publicação da Manifestação 
de Interesse – MI à Comissão Especial de Licitação – CEL, nos meios de publicidade 
(DOM, DOU, DBusiness e Jornal de grande circulação regional e nacional), em conco-
mitância com procedimentos de elaboração da Minuta do Edital/ Convite; 

II – Quando a modalidade licitatória requerer a publicação de Manifestação de 
Interesse – MI, antes do envio do Edital/ Solicitação de Proposta – SDP /Convite, a 
Comissão Especial de Licitação – CEL procederá a análise das manifestações e ela-
boração do Relatório de Formação da Lista Curta ou do Relatório de Seleção do con-
sultor, conforme o caso, e encaminhará ao Coordenador Geral da UCP/PROMABEN;

III – O Coordenador Geral da UCP/PROMABEN enviará para o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento – BID o Edital/ Solicitação de Proposta – SDP para não 
Objeção, nas aquisições cuja modalidade seja Seleção Baseada na Qualidade e Custo 
– SBQC, Seleção Baseada na Qualidade – SBQ, Seleção Baseada no Orçamento Fixo 
– SBOF, Seleção Baseada no Menor Custo – SBMC, Licitação Pública Internacional 
– LPI e Licitação Pública Nacional – LPN, e quando método de revisão seja ex-ante;

IV – Após autorização da deflagração da fase externa do processo licitatório pela 
Coordenação Geral e não objeção ao Edital/SDP pelo Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, quando for o caso, e em conformidade com as GN2349-15 e 
GN2350-15, bem como o Manual de Aquisições do Executor 2021, a Comissão Espe-
cial de Licitação – CEL realizará os seguintes procedimentos:

a) Para a modalidade Seleção Baseada na Qualidade e Custo – SBQC:

1. Envio da Solicitação de Propostas – SDP para os consultores da lista curta;
2. Após 30 dias corridos, ocorrerá a sessão pública de recebimento e abertura das 

propostas técnicas e financeiras, na qual somente serão abertas as propostas técnicas, 
devendo as propostas financeiras permanecerem em sigilo até a sessão pública poste-
riormente designada;

3. Elaboração do relatório de julgamento das propostas técnicas;
4. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 2ª Não 

Objeção, no método de revisão ex-ante;
5. Realização da sessão pública de abertura das propostas financeiras;
6. Elaboração do relatório de julgamento final;
7. Realização da sessão de negociação da minuta do contrato;
8. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 3ª Não 

Objeção, no método de revisão ex-ante.

b) Para a modalidade Seleção Baseada na Qualidade – SBQ:

1. Envio da Solicitação de Propostas – SDP para os consultores da lista curta;
2. Após 30 dias corridos, ocorrerá a sessão pública de recebimento e abertura das 

propostas técnicas e financeiras, na qual somente serão abertas as propostas técnicas, 
devendo as propostas financeiras permanecerem em sigilo até a sessão pública poste-
riormente designada;

3. Elaboração do relatório de julgamento das propostas técnicas;
4. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 2ª Não 

Objeção, no método de revisão ex-ante;
5. Realização da sessão pública de abertura das propostas financeiras;
6. Elaboração do relatório de julgamento final;
7. Realização da sessão de negociação da minuta do contrato;
8. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 3ª Não 

Objeção, no método de revisão ex-ante.

c) Para a modalidade Seleção Baseada no Orçamento Fixo – SBOF:

1. Envio da Solicitação de Propostas – SDP para os consultores da lista curta;
2. Após 30 dias corridos, ocorrerá a sessão pública de recebimento e abertura das 

propostas técnicas e financeiras, na qual somente serão abertas as propostas técnicas, 
devendo as propostas financeiras permanecerem em sigilo até a sessão pública poste-
riormente designada;

3. Elaboração do relatório de julgamento das propostas técnicas;
4. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 2ª Não 

Objeção, no método de revisão “ex ante”;
5. Realização da sessão pública de abertura das propostas financeiras;
6. Elaboração do relatório de julgamento final;
7. Realização da sessão de negociação da minuta do contrato;
8. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 3ª Não 

Objeção, no método de revisão “ex ante”.

d) Para a modalidade Seleção Baseada no Menor Custo – SBMC:

1. Envio da Solicitação de Propostas – SDP para os consultores da lista curta;
2. Após 30 dias corridos, ocorrerá a sessão pública de recebimento e abertura das 

propostas técnicas e financeiras, na qual somente serão abertas as propostas técnicas, 
devendo as propostas financeiras permanecerem em sigilo até a sessão pública poste-
riormente designada;

3. Elaboração do relatório de julgamento das propostas técnicas;
4. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 2ª Não 

Objeção, no método de revisão ex-ante;
5. Realização da sessão pública de abertura das propostas financeiras;
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6. Elaboração do relatório de julgamento final;
7. Realização da sessão de negociação da minuta do contrato;
8. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 3ª Não 

Objeção, no método de revisão ex-ante.

e) Para a modalidade Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor – SQC:

1. Envio da documentação ao consultor selecionado;
2. Sessão única para recebimento e abertura da proposta combinada técnica e pre-

ço e negociação do contrato;
3. Elaboração do Parecer de Avaliação da proposta combinada, durante a sessão;
4. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para Não Ob-

jeção Única, no método de revisão ex-ante.

f) Para a modalidade Consultor Individual – CI:

1. Solicitação de envio dos currículos aos consultores;
2. Elaboração do Relatório de Escolha do Consultor Individual;
3. Envio dos TDR e da Minuta do Contrato ao consultor selecionado;
4. Sessão de negociação do contrato;
5. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para Não Ob-

jeção Única, no método de revisão ex-ante.

g) Para a modalidade Licitação Pública Internacional – LPI:

1. Divulgação do Aviso Específico de Licitação nos meios oficiais DOM, DOU, 
Dbusiness e Jornal de grande circulação regional e nacional;

2. Divulgação do Edital no site do PROMABEN e site da Prefeitura de Belém;
3. Após 30 dias corridos, ocorrerá a sessão pública de recebimento e abertura das 

propostas técnicas e financeiras;
4. Elaboração do relatório de julgamento;
5. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 2ª Não 

Objeção, no método de revisão ex-ante;

h) Para a modalidade Licitação Pública Nacional – LPN:

1. Publicação do Edital - Aviso Específico de Licitação nos meios oficiais DOM, 
DOU, Dbusiness e Jornal de grande circulação regional e nacional, sítios oficiais do 
PROMABEN e Prefeitura de Belém, na rede mundial de computadores;

2. Após 30 dias corridos, ocorrerá a sessão pública de recebimento e abertura das 
propostas técnicas e financeiras;

3. Elaboração do relatório de julgamento;
4. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para 2ª Não 

Objeção, no método de revisão ex-ante;

i) Para a modalidade Comparação de Preços - CP:

1. Envio do Convite as empresas do ramo do objeto;
2. Recebimento e avaliação das propostas;
3. Elaboração do relatório de julgamento;
4. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para Não Ob-

jeção Única, no método de revisão ex-ante;

j) Para a modalidade Contratação Direta – CD:

1. Envio da Minuta do Contrato e Especificações técnicas para a empresa sele-
cionada;

2. Recebimento da proposta da empresa selecionada;
3. Elaboração do Parecer técnico;
4. Envio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para Não Ob-

jeção Única.

Parágrafo único. Nas aquisições cujo método de revisão previsto no Plano de 
Aquisições for ex-post, não será enviado ao Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to – BID os documentos para Não Objeção.

CAPÍTULO IV
FASE EXTERNA – SISTEMA NACIONAL (REGIME DIFERENCIADO DE 

CONTRATAÇÕES – RDC E PREGÃO ELETRÔNICO)

Licitação para Contratação de bens, obras e serviços de consultoria e não con-
sultoria

Art. 5º A Fase Externa dos Processos Licitatórios para contratação de bens, obras 
e serviços de consultoria e não consultoria, seguirá o seguinte fluxo:

I – Após autorização da Coordenação Geral para início da fase externa do pro-
cesso licitatório, a Comissão Especial de Licitação – CEL realizará os seguintes pro-
cedimentos:

a) Para a modalidade Regime Diferenciado de Contratações – RDC Eletrônico:

1. Publicação do Edital no sistema Comprasnet e site da Prefeitura de Belém;
2. Publicação do Aviso de Licitação nos meios legais DOM, DOU e Jornal de 

grande circulação regional e nacional;
3. Após 15 (quinze) dias úteis, ocorrerá a sessão de abertura com fase de lances e 

recebimento da proposta de preços ajustada do licitante que apresentou o menor preço;
4. Análise e elaboração do parecer técnico da proposta de menor valor;
5. Sessão de continuidade com divulgação da classificação do licitante que apre-

sentou o menor valor e recebimento da documentação de habilitação;
6. Análise e elaboração do parecer técnico sobre os documentos de habilitação;
7. Sessão de continuidade com divulgação da habilitação do licitante e abertura do 

prazo de intenção de recursos;
8. Havendo interposição de recursos, os licitantes terão 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação e os demais licitantes, 05 (cinco) dias úteis para as contrarrazões;
9. Na hipótese recursal, a Comissão Especial de Licitação – CEL procederá a 

análise técnica e elaboração do parecer;
10. Sessão de continuidade com a divulgação do parecer sobre os recursos e/ou 

contrarrazões.

b) Para a modalidade Pregão Eletrônico - PE:

1. Publicação do Edital no Comprasnet e site da Prefeitura de Belém;
2. Publicação do Aviso de Licitação nos meios legais DOM, DOU e Jornal de 

grande circulação regional e nacional;
3. Após 08 (oito) dias úteis, ocorrerá a sessão de abertura com fase de lances e 

recebimento da proposta de preços ajustada do licitante que apresentou o menor preço;
4. Análise e elaboração do parecer técnico da proposta de menor valor;
5. Sessão de continuidade com divulgação da classificação do licitante que apre-

sentou o menor valor e recebimento da documentação de habilitação;
6. Análise e elaboração do parecer técnico sobre os documentos de habilitação;
7. Sessão de continuidade com divulgação da habilitação do licitante e abertura do 

prazo de intenção de recursos;
8. Havendo interposição de recursos, os licitantes terão 03 (três) dias úteis para 

apresentação e os demais licitantes, 03 (três) dias úteis para as contrarrazões;
9. Na hipótese recursal, a Comissão Especial de Licitação – CEL procederá a 

análise técnica e elaboração do parecer;
10. Sessão de continuidade com a divulgação do parecer sobre os recursos e/ou 

contrarrazões.
 
Parágrafo único. As aquisições realizadas pelo Sistema Nacional, o método de 

revisão previsto no Plano de Aquisições sempre será ex-post, não sendo, portanto, 
necessário o envio de documento ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 
para Não Objeção.

 
CAPÍTULO V

FASE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - MODALIDADE BANCO INTERA-
MERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID

Processos Administrativos de Contratação de bens, obras e serviços de consultoria 
e não consultoria

Art. 6º Os Processos Administrativos de Contratação de bens, obras e serviços de 
consultoria e não consultoria, após a fase externa, com a indicação do licitante ven-
cedor, seguirão o seguinte Fluxo, quando a modalidade de Licitação for pelo Sistema 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID:

I – A Comissão Especial de Licitação – CEL, através de seu Presidente, encami-
nhará o Processo Licitatório à Coordenação Geral da UCP/PROMABEN;

II – A Coordenação Geral encaminhará o Processo Licitatório para a Subcoor-
denadoria de Planejamento, a fim de atualizar a Declaração de Disponibilidade Or-
çamentária ao valor do objeto a ser contratado, e em conformidade com o exercício 
financeiro vigente;

III – A Subcoordenadoria de Planejamento - SCP, de ordem da Coordenação Ge-
ral, encaminhará o processo licitatório para a Subcoordenadoria Jurídica – SCJ, vi-
sando análise e parecer sobre a Homologação e elaboração da minuta do Termo de 
Homologação;

IV – A Subcoordenadoria Jurídica – SCJ retornará os autos a Coordenação Geral, 
com a análise e minuta do Termo de Homologação;

V – A Coordenação Geral acatará o parecer da Subcoordenadoria Jurídica – SCJ, 
e encaminhará os autos ao Núcleo de Controle Interno – NCI para análise de confor-
midade do Processo Licitatório;

VI – O Núcleo de Controle Interno – NCI retornará os autos com o Parecer de 
Conformidade;

VII – A Coordenação Geral homologa e encaminhará à Subcoordenadoria Admi-
nistrativa Financeira e Contábil – SCAF, a fim de que requeira ao Macroprocesso de 
Protocolo proceder a publicação no DOM e retorno dos autos à Coordenação Geral;

VIII - A Coordenação Geral encaminhará os autos para a Comissão Especial de 
Licitação – CEL;

IX – A Comissão Especial de Licitação – CEL providenciará as assinaturas no 
Contrato e publicará o aviso de adjudicação no DOM, DOU e DBusiness, e após o 
término do prazo recursal previsto nas Políticas do Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID, remeterá os autos à Coordenação Geral, informando se houve inter-
posição de recursos e com a ficha síntese atualizada;

X – A Coordenação Geral enviará, a ficha síntese da aquisição e o contrato as-
sinado pelas partes ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para fins de 
registro PRISM;

XI – A Coordenação Geral designará a fiscalização do contrato, bem como seu 
suplente, e encaminhará os autos à Subcoordenadoria Jurídica – SCJ para elaboração 
da minuta da portaria de designação da fiscalização e suplente, se houver, assim como 
a minuta do extrato do contrato;

XII – Após elaboração das minutas da portaria de designação da fiscalização e 
extrato de contrato a Subcoordenadoria Jurídica – SCJ retornará os autos à Coorde-
nação Geral;

XIII – A Coordenação Geral remeterá os autos à Subcoordenadoria Administrati-
va Financeira e Contábil - SCAF para publicação no DOM da portaria de fiscalização 
e extrato do contrato;

XIV – A Subcoordenadoria Administrativa Financeira e Contábil - SCAF reque-
rerá ao setor de Macroprocesso de Contabilidade que proceda o cadastro do processo 
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará– TCM/PA;

XV – Após as providências do setor Macroprocesso de Contabilidade, os autos 
deverão ser remetidos ao setor de Macroprocesso Financeiro a fim de que, via Sistema 
GIIG, solicite a quota orçamentária à SEGEP, para a emissão da Nota de Empenho;

a) Após, a liberação da Quota Orçamentária e Nota de Empenho, o setor de Ma-
croprocesso Financeiro encaminhará os autos para a chefia imediata para a coleta das 
assinaturas na Nota de Empenho;

XVI – A Subcoordenadoria Administrativa Financeira e Contábil – SCAF enca-
minhará os autos à fiscalização do contrato para conhecimento, providências quanto a 
emissão da Ordem de Serviço – OS e início da execução do Contrato;

XVII – A fiscalização do Contrato encaminhará os autos ao Coordenador Geral 
para ciência e assinatura da Ordem de Serviço – OS;

XVIII – Com o retorno dos autos, a fiscalização do contrato dará conhecimento 
do início da execução dos serviços à Contratada, mediante assinatura de seu represen-
tante legal;

XIX – Após ciência e emissão da Ordem de Serviço – OS, os autos deverão ser 
encaminhados ao Macroprocesso de Gestão de Contratos, para guarda.

CAPÍTULO VI
FASE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – SISTEMA NACIONAL

Processos Administrativos de Contratação de bens, obras e serviços de consultoria 
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e não consultoria

Art. 7º Os Processos Administrativos de Contratação de Bens, Obras e Serviços 
de Consultoria e não Consultoria, após a fase externa e a indicação do licitante ven-
cedor, seguirão o seguinte Fluxo, quando a modalidade de licitação for pelo Sistema 
Nacional:

I – A Comissão Especial de Licitação – CEL, através de seu Presidente, encami-
nhará o Processo Licitatório à Coordenação Geral da UCP/PROMABEN;

II – A Coordenação Geral encaminhará o Processo Licitatório para a Subcoor-
denadoria de Planejamento, a fim de atualizar a Declaração de Disponibilidade Or-
çamentária ao valor do objeto a ser contratado, e em conformidade com o exercício 
financeiro vigente;

III – A Subcoordenadoria de Planejamento - SCP, de ordem da Coordenação Ge-
ral, encaminhará o processo licitatório para a Subcoordenadoria Jurídica – SCJ, visan-
do análise, parecer e elaboração da minuta do Termo de Homologação e Adjudicação;

IV – A Subcoordenadoria Jurídica – SCJ retornará os autos à Coordenação Geral 
com parecer jurídico e minuta do Termo de Homologação e Adjudicação;

V – A Coordenação Geral acata o parecer da Subcoordenadoria Jurídica – SCJ, e 
encaminhará os autos ao Núcleo de Controle Interno – NCI para análise e conformida-
de do Processo Licitatório;

VI – O Núcleo de Controle Interno – NCI retornará os autos com o Parecer de 
Conformidade;

VII – A Coordenação Geral homologará, adjudicará e encaminhará à Subcoor-
denadoria Administrativa Financeira e Contábil – SCAF, a fim de que requeira ao 
Macroprocesso de Protocolo que proceda à publicação no DOM e retorno dos autos à 
Coordenação Geral;

VIII – A Coordenação Geral designará a fiscalização do contrato, e encaminhará 
os autos à Subcoordenadoria Jurídica – SCJ para elaboração das minutas da portaria de 
designação da fiscalização e extrato do contrato;

IX – A Subcoordenadoria Jurídica – SCJ encaminhará para a Subcoordenadoria 
Administrativa Financeira e Contábil – SCAF que através do Macroprocesso de Con-
tratos providenciará a publicação da portaria da fiscalização;

X – O Macroprocesso de protocolo publicará no DOM e encaminhará à Sub-
coordenadoria Administrativa Financeira e Contábil - SCAF para cadastro junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA pelo setor de Macro-
processo de Contabilidade, quando for o caso;

XI – A Subcoordenadoria Administrativa Financeira e Contábil – SCAF após 
cadastro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA remeterá 
os autos para o Macroprocesso Financeiro para o Empenho;

XII – O Macroprocesso Financeiro via Sistema GIIG solicitará a Quota Orçamen-
tária à SEGEP, para a emissão da Nota de Empenho;

a) Após, a liberação da Quota Orçamentária e Nota de Empenho, encaminhará os 
autos para a Subcoordenadoria Administrativa e Financeira e Contábil para a coleta das 
assinaturas na Nota de Empenho.

XIII – A Subcoordenadoria Administrativa Financeira e Contábil – SCAF enca-
minhará os autos à fiscalização do contrato para conhecimento, providências quanto a 
emissão da Ordem de Serviço – OS e início da execução do Contrato;

XVII – A fiscalização do Contrato encaminhará os autos ao Coordenador Geral 
para ciência e assinatura da Ordem de Serviço – OS;

XIV – Com o retorno dos autos, a fiscalização do contrato dará conhecimento do 
início da execução dos serviços à Contratada, mediante assinatura de seu representante 
legal;

XV – Após ciência e emissão da Ordem de Serviço – OS, os autos deverão ser 
encaminhados ao Macroprocesso de Gestão de Contratos, para guarda.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º As disposições desta Instrução Normativa obrigam a todos os colaborado-
res da UCP/ PROMABEN, incluindo servidores, assistentes técnicos e fornecedores 
de produtos ou prestadores de serviços da UCP/PROMABEN, sob pena de respon-
sabilidade.

Art. 8º As disposições da presente Instrução Normativa aplicam-se a todos os 
processos de Aquisições constituídos pelos setores técnicos e administrativos da UCP/
PROMABEN, sendo a sua observância obrigatória por todos os servidores e colabora-
dores que pratiquem atos e tramitações nos autos, sob pena de responsabilidade.

Art. 9º Na omissão desta Instrução Normativa acerca de dispositivos que ver-
sem sobre Contratações de bens, obras e serviços de consultoria prevalece a Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, enquanto vigente, a Lei n° 14.133/21, bem como as 
políticas e diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, GN nº2349-
15 e GN nº2350-15, ambas de maio de 2019.

Art. 10 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RODRIGO SILVANO SILVA RODRIGUES
Coordenador Geral da UCP/PROMABEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAREIDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO 

E RENDA VER-O-SOL
FUNDO VER-O-SOL

RETIFICAR A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 
06/2021 – FVOS E BRAGA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A Coordenadora do Fundo Ver-o-Sol – no uso das atribuições que lhe foram dele-
gadas através do Decreto nº 98.259/2021, de 07 DE JANEIRO DE 2021.

R E S O L V E :
Art. 1º – Retificar o EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 06/2021 de reparos 

técnicos de computadores celebrado entre o Fundo Ver-o-Sol e Braga Sistemas de 
Informação , publicado no DOM nº 14.298, datado em 06 de agosto de 2021.

Onde se lê: “CATEGORIA DESPESA: 3390390000 material de consumo”, leia-
-se “CATEGORIA DESPESA: 3390390000 Outros serviços de terceiros – Pessoa 

Jurídica”.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Belém/PA, 13 de agosto de 2021.

GEORGINA TOLOSA GALVÃO
Coordenadora Geral do Fundo Ver o Sol

GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - GMB

PORTARIA Nº. 453 /2021 - GMB

O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, JOEL MON-
TEIRO RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Art. 6º do 
Decreto nº 23.115 de 16 de agosto de 1991, e o Decreto nº 63.031/10 de 08 de março 
de 2010, e:

Considerando os termos da Portaria nº 449/2019-GMB, de 20/05/2019, que regu-
lamenta a estrutura e o funcionamento da Corregedoria da Guarda Municipal de Belém 
(GMB) e a Portaria nº 839/2019-GMB de 01/10/2019;

Considerando o teor do Memo. nº 165/2021-CMDO/GMB e seu anexo, bem 
como, do Oficio nº 802/2021-12ª SUJ, nos quais é relatado o envolvimento do GM-I 
SAMPAIO em conduta ilícita;

Considerando ainda, que é dever da Administração Pública, apurar fatos que con-
tenham indícios de transgressão disciplinar supostamente cometida por parte de inte-
grante da Guarda Municipal de Belém.

R E S O L V E :
Art. 1º - DETERMINAR a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar 

para apurar, na forma de INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, a conduta do servidor 
GM-I PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO, matrícula 0369225-015, diante dos 
fatos apresentados no Processo nº 044/2021-GMB.

Art. 2º - Designar os servidores: DANIEL COSTA DA SILVA, matrícula nº 
0298930-013, ALEXANDRE MAIA DE SOUSA, matricula nº 0298620-014 e EDIL-
SON CASTRO DOS SANTOS, matrícula nº 0299154-017, integrantes da 3ª Comissão 
de Processo Administrativo, para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos expos-
tos no Processo nº 044/2021-GMB.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 06 de julho de 2021.

JOEL MONTEIRO RIBEIRO
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

DECRETO Nº. 101.831/2021 – PMB, DE 13 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-
neração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar ROONY JOSÉ BENTES DE OLIVEIRA, do cargo comissionado de 

Assessor Superior DAS – 202.7 da Secretaria Municipal de Habitação, a contar de 01 
de agosto de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2.600/2021 – GABS/SEMAD/PMB, DE 12 DE AGOSTO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribui-
ções legais estabelecidas no art. 8º do Regimento Interno da Secretaria Municipal de 
Administração, aprovado pelo Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26.09.1990.

R E S O L VE:
ESTABELECER 30 dias de gozo de férias do (a) servidor (a) abaixo relacio-

nado (a), no período de 01.09.2021 a 30.09.2021, referente ao período aquisitivo de 
01.09.2020 a 31.08.2021, não restando, portanto, dias para serem usufruídos.

Retornando às suas atividades em 01.10.2021.

Matrícula Nome Cargo
0412570-017 KARLA FERREIRA MORAES ASSESSOR-DAS-202.7

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

VANDO VIDAL DE OLIVEIRA REGO
Diretor

Departamento Administrativo Financeiro e de Apoio

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

PORTARIA Nº 205/2021 – GABS/SEFIN

A Secretária Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pelo art. 97, II da Lei Orgânica do Município de Belém, de 30 de março 
de 1990.
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Considerando o disposto na Lei nº 7.056/1977 (Código Tributário e de Rendas do 
Município de Belém), e o art. 4º, caput e seu parágrafo único da Lei nº 8.686, de 22 
de abril de 2009.

Considerando a inexistência de execução judicial em andamento dos exercícios 
fiscais analisados e de nenhuma hipótese de interrupção ou suspensão do quinquênio 
prescricional;

Considerando finalmente, o Parecer favorável da Procuradoria Fiscal e/ou Núcleo 
Setorial de Assuntos Jurídicos, da Secretaria Municipal de Finanças (NSAJ/SEFIN), 
atestando a ocorrência da prescrição, mediante processos relacionados no Anexo Úni-
co desta Portaria.

R E S O L V E :
Art. 1º Reconhecer a PRESCRIÇÃO de créditos tributários dos exercícios fiscais 

constantes da relação do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Determinar, com fundamento no art. 4º, caput e seu parágrafo único, da Lei 
nº 8.686/09, a extinção dos créditos tributários a que se refere o art. 1º desta Portaria, 
com o cancelamento das respectivas inscrições em dívida ativa da Fazenda Municipal e 
do Cadastro Informativo Municipal (CADIN MUNICIPAL), sem prejuízo da apuração 
de responsabilidade funcional pela ocorrência da prescrição, na forma da Lei.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE- SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em 09 de agosto de 2021.

KÁRITAS LORENA DE SOUZA RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO DA PORTARIA Nº 205/2021 - GABS/SEFIN

Nº PROCESSO CONTRIBUINTE INSC./SEQ. 
TRIB. EXERC. DEFERIDO

031433/2016 ALCIDES GAMA DAS NEVES 007.389-9 – ISS/PF 2002

007686/2016 ALESSANDRA IAMANOUTH DE FARIAS 
KHAYAT 138.369-3 – ISS/PF 2001 A 2006

000588/2018 CARMEN LUCILA MELO BRITO 100.422-3 – ISS/PF 1998, 2000 A 2007

030868/2015 CHARLES DENILSON LOPES DE SOUSA 201.679 – IPTU 1991, 1993 A 1995 E 
1997 A 1999

020781/2015 CHARLES MICHEL ELIAS DE OLIVEIRA 093.940 – IPTU 2009

004039/2020 CRESCENDO COM JESUS S/S LTDA 171.615-1 – ISS/PJ 2003 a 2007

028104/2016 ELIDINALDO MOREIRA DOS SANTOS 132.611-4 – ISS/PF 2000 A 2007 E 2010

020189/2013 ELISETE GOMES FERREIRA 126.758-8 – ISS/PF 1999, 2001, 2004, 
2005, 2006

019323/2016 FABIANE FERREIRA MIRANDA 168.127-7 – ISS/PF 2010

031819/2011 FRANCISCO MARQUES BASTOS 094.366 – IPTU 1994, 2001, 2002, 
2004 E 2005

032559/2018 HAROLDO PINTO DA SILVA 248.144 – IPTU 1990 A 1992, 1994 
E 2009

000169/2019 JOSÉ OTÁVIO RAIOL CABRAL 259.634 – IPTU 1991 A 1995 E 2008

200109000248972 JOSÉ RIBAMAR DA SILVA MATOS 241.304 – IPTU 2002 A 2009 E 2015

200109000197073 JANDIRA FARIAS TELES 372.746 - IPTU 2014

200109000211173 LAIRSON BARBOSA DA COSTA 267.244 – IPTU 2001, 2002, 2005 
A 2008

200109000217503 MÁX JÚNIOR MACHADO ASSUNÇÃO 164.033 – IPTU 2008 A 2015

210109000294873 LUCELI DO SOCORRO PUREZA MACHADO 110.565 – IPTU 2004, 2009 E 2012

210109000012550 SORAYA RITA DO AMARAL GARCIA VIANA 220.468 – IPTU 1996 A 1999

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PORTARIA Nº 1006/2021 – GABS/SESMA/PMB, 13 DE AGOSTO DE 2021. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atri buições legais e,

Considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos contratos 
referentes às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas, 
fiscalização, controle orçamentário e vigência dos instrumentos contratuais.

R E S O L V E :
Art. 1º DESIGNAR a servidora VANESSA H. MACEDO DE OLIVEIRA, ma-

trícula: 0450170-020, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato referente à 
“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNICOS DA CATEGORIA TERAPIA INTRA-
VENOSA” objetivando abastecer os Estabelecimentos de Saúde da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA, em decorrência do Pregão Eletrô-
nico SRP nº 064/2020 e da Ata de Registro de Preços nº 270/2020, consoante o Pro-
cesso nº 20493/2021-SESMA e Gdoc nº 20493/2021-SESMA, para o seguinte contrato 
celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde:

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO

Contrato 316/2021 F CARDOSO & CIA LTDA
CNPJ sob o nº 04.949.905/0001-63

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNICOS DA CATE-
GORIA TERAPIA INTRAVENOSA, objetivando abaste-
cer os estabelecimentos de Saúde da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA.

Art. 2º - Compete ao fiscal/servidor:
a) Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do 

Contrato, providenciando a regularização das faltas e/ou defeitos observados;
b) Elaborar relatórios mensais que serão enviados à Diretoria de Administração 

(DEAD), desta Secretaria, até o dia 10 subsequente de cada mês;
c) Atestar o recebimento dos bens/prestação de serviços quanto à sua execução em 

conformidade com os termos do Contrato;
d) Outras providências de responsabilidade do fiscal.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do 
Contrato deverão ser solicitadas, por escrito, ao seu superior hierárquico, em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º Nos afastamentos ou impedimentos legais da servidora acima mencionada 
será designado o seu substituto.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor nesta data, permanecendo até a vigência con-
tratual, podendo ser revogada, alterada ou prorrogada a qualquer tempo, a critério da 
autoridade competente.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MAURÍCIO CEZAR SOARES BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE – SESMA

PORTARIA Nº 1007/2021 – GABS/SESMA/PMB, 13 DE AGOSTO DE 2021. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atri buições legais e,

Considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos contratos 
referentes às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas, 
fiscalização, controle orçamentário e vigência dos instrumentos contratuais.

R E S O L V E :
Art. 1º DESIGNAR a servidora MARIA PANTOJA MOREIRA, matrícula: 

0459747010, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato referente à “AQUI-
SIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS objetivando abastecer os estabele-
cimentos de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SES-
MA, em decorrência do Pregão Eletrônico SRP nº 012/2021 e da Ata de Registro de 
Preços nº 074/2021, consoante o Processo nº 26476/2020-SESMA, para o seguinte 
contrato celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde:

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO

Contrato 296/2021 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
CNPJ nº 21.595.464/0001-68

“AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLA-
DOS”, objetivando abastecer os estabelecimentos de Saúde 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA”

Art. 2º - Compete ao fiscal/servidor:
a) Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do 

Contrato, providenciando a regularização das faltas e/ou defeitos observados;
b) Elaborar relatórios mensais que serão enviados à Diretoria de Administração 

(DEAD), desta Secretaria, até o dia 10 subsequente de cada mês;
c) Atestar o recebimento dos bens/prestação de serviços quanto à sua execução em 

conformidade com os termos do Contrato;
d) Outras providências de responsabilidade do fiscal.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do 
Contrato deverão ser solicitadas, por escrito, ao seu superior hierárquico, em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º Nos afastamentos ou impedimentos legais da servidora acima mencionada 
será designado o seu substituto.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor nesta data, permanecendo até a vigência con-
tratual, podendo ser revogada, alterada ou prorrogada a qualquer tempo, a critério da 
autoridade competente.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MAURÍCIO CEZAR SOARES BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE – SESMA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021 – SESMA/PMB.

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADA:  R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TE-
CIDOS LTDA

CNPJ:  12.591.019/0001-39
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 

65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores.

OBJETO:  O presente Termo Aditivo tem por  objeto o acréscimo de 
aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
original do Contrato nº 056/2021, conforme solicitado 
através do Memorando nº 457/2021/DEUE/SESMA/
PMB:

ITEM
ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA DO 

SERVIÇO OFERTADO, E AINDA INFORMAÇÃO 
DE: VALIDADE.

UNID. QUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

(R$)

03
LENÇOL MÓVEL BRANCO 100% algodão 1,40 x 
1,60 - Lençol móvel 100% algodão, tecido Brim 3/1 
pesado, com no mínimo 180 fios p/m2. Com impressão 
de logomarca silkscreem.

UNID 150 R$ 26,16 R$ 3.924,00

VALOR 
TOTAL R$ 3.924,00

Valor por extenso: Três mil, novecentos e vinte e quatro reais.

 O presente Termo Aditivo tem o valor de R$ 3.924,00 
(Três mil, novecentos e vinte e quatro reais), correspon-
dente ao aditamento de aproximadamente 25% (vin-
te e cinco por cento) do valor original do Contrato nº 
056/2021.

 Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo 
Aditivo, o Contrato nº 056/2021, já aditivado, cujo va-
lor global era de R$ 15.696,00 (Quinze mil, seiscentos e 
noventa e seis reais)  passará para o valor global de R$ 
19.620,00 (Dezenove mil, seiscentos e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.122.0001
 Atividade: 2176
 Fonte: 2214010500
 Elemento de despesa: 33.90.30
ASSINAM:  MAURÍCIO CEZAR SOARES BEZERRA/Secretário 
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Municipal de Saúde – Contratante e RODRIGO DA SIL-
VA COSTA – Contratado.

DATA: 11 de agosto de 2021.

QUATRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 336/2019 – SESMA/PMB.

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADA:  FEIRÃO DA DONA DE CASA LTDA EPP
CNPJ:  10.888.680/0003-47
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 

57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e  suas alterações pos-
teriores.

OBJETO:  O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses a contar de 13/08/2021 até 13/08/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001
 Fonte: 2214010100
 Elemento de despesa: 33.90.30
 Atividade: 2003
ASSINAM:  MAURÍCIO CEZAR SOARES BEZERRA/Secretário 

Municipal de Saúde – Contratante e VILTON LOPES 
PINTO – Contratado.

DATA:  13 de agosto de 2021.

CONTRATO Nº 311/2021 – SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA
CONTRATADA:  J. A DA GAMA FILHO – ME
CNPJ:  07.499.039/0001-44
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto nas 

Leis Federais n° 8.666/93, Lei Municipal nº 9.209-
A/16, Decreto Municipal nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 
91.254/18 e suas alterações posteriores, e demais legisla-
ções aplicáveis ao assunto.

OBJETO:  “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS 
ORIGINAIS, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, EM 3 
(TRÊS) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACI-
NAS DA CENTRAL DE IMUNOBIOLÓGICOS/SES-
MA”

VALOR:  R$ 124.491,60 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL 
QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SES-
SENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
 Função Programática: 2.09.22.10.305.0001
 Atividade: 2001
 Fonte: 1214010400
 Elemento de Despesa: 33.90.39
VIGÊNCIA:  12 (doze) meses.
ASSINAM:  MAURÍCIO CEZAR SOARES BEZERRA/Secretaria 

Municipal de Saúde – Contratante e JOSÉ AUGUSTO 
DA GAMA FILHO – Contratado.

DATA:  13 de agosto de 2021.

CONTRATO Nº 316/2021 – SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA
CONTRATADA:  F CARDOSO & CIA LTDA
CNPJ:  04.949.905/0001-63
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto nas 

Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, Decretos Fede-
ral nº 10.024/19, nº 7.892/13 e nº 8.538/15 e suas altera-
ções posteriores, Lei Municipal nº 9.209-A/16, Decretos 
Municipal nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 
75.004/13, nº 80.456/14, nº 91.254/18 e nº 91.255/18 e 
suas alterações posteriores, e demais legislações aplicá-
veis ao assunto.

OBJETO:  “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNICOS DA CA-
TEGORIA TERAPIA INTRAVENOSA”.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.302.0001
 Atividade: 2003
 Fonte de Recurso: 1213010200
 Elemento de Despesa: 33.90.30
VIGÊNCIA:  12 (doze) meses.
ASSINAM:  MAURÍCIO CEZAR SOARES BEZERRA/Secretaria 

Municipal de Saúde – Contratante e WALDA BRITTO 
CARDOSO – Contratada.

DATA:  03 de agosto de 2021.

CONTRATO Nº 296/2021 – SESMA

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA
CONTRATADA:  UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
CNPJ:  21.595.464/0001-68
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto nas 

Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, Decretos Fede-
ral nº 10.024/19, nº 7.892/13 e nº 8.538/15e suas altera-
ções posteriores, Lei Municipal nº 9.209-A/16,Decretos 
Municipal nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 
75.004/13 e nº 80.456/14,e suas alterações posteriores,e 
demais legislações aplicáveis ao assunto.

OBJETO:  “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLA-
DOS”.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
 Funcional Programática: 2.09.22.10.303.0001/2175

 Fonte de Recurso: 1214010300
 Elemento de Despesa: 33.90.30
VIGÊNCIA:  12 (doze) meses.
ASSINAM:  MAURÍCIO CEZAR SOARES BEZERRA/Secretaria 

Municipal de Saúde – Contratante e CHRISTIAN MEN-
DES OLIVEIRA TAVARES – Contratado.

DATA:  11 de agosto de 2021.

SECRET. MUNIC. DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO - SEGEP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 45/2021-SEGEP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E 
GESTÃO –SEGEP, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal 
nº 100.598/2021-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em refe-
rência, no dia 27/08/2021 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por 
Lote e Item.

OBJETO: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL”, objetivando abastecer os órgãos e entida-
des pertencentes à Prefeitura Municipal de Belém – PMB, de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.
gov.br

O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal 
da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 13 de agosto de 2021.

MARCELO CANTÃO LOPES
Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB

Secretaria Municipal de Habitação - Licença de Instalação nº 039/2021 – Porte: D-II

A Secretaria Municipal de Habitação torna pública a obtenção da Licença de Ins-
talação nº 039/2021 – Porte: D-II, concedida pela Secretaria Municipal do Meio Am-
biente de Belém (SEMMA), com validade até 12/08/2022, para instalação do seguinte 
empreendimento:

Nome/Razão Social: Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB “Conj. Habi-
tacional Neuton Miranda’;

Endereço: Rod. Arthur Bernardes, S/N, Bairro: Telégrafo;
CNPJ: 02.346.546/0001-24.

Características do Projeto Licenciado
Processo nº: 3041/2021;
Data do Protocolo: 18/06/2021;
Tipologia Licenciada (Res. 162/2021-COEMA): Obras civis de infra-estrutura;
Atividades: Conjunto habitacional de interesse social;
Coordenadas geográfica: ****
Valor autorizado: ****
Observação: Esta Licença de Instalação autoriza as atividades supracitadas, no 

âmbito do município de Belém, nos termos do Parecer Técnico nº 373/2021, datado 
em 12/08/2021.

RODRIGO FERREIRA DE MORAES
Secretário Municipal de Habitação de Belém/PA.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

PORTARIA Nº 0659/2021 – GP/IPMB  DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Municipal nº 9.286/2017 de 26/06/2017;

Considerando a Lei nº 8.666/93 de Licitações de Contratos Administrativos, no 
seu art.67, exige que a execução do contrato deva ser acompanhada e principalmente 
fiscalizada por um agente de administração designado pelo Gestor do Contrato para 
acompanhar e fiscalizar a execução contratual para o fim que se destina;

Considerando a necessidade demandada através do processo de nº 2021.48.605619/
PA:

R E S O L V E :
Art. 1º - DESIGNAR o servidor HERMANN KLAUSS DA SILVA TARGINO 

DE OLIVEIRA, matrícula nº 2056518-36, para acompanhar e fiscalizar como titular, 
a execução da Carta - Contrato nº 009/2021, celebrado entre o INSTITUTO DA PRE-
VIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM/IPMB 
e STAR COM DE ALIM. LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.146.066/0001-90, sediada 
na Rua das Rosas, 0198, Loja 04, Parque Verde, Belém-Pa, por intermédio de seu 
representante legal, Sr. CLEBER DANTAS DE LIMA, brasileiro, CNH/DETRAN 
nº00120864001, CPF nº 612.442.442-87, que tem por objeto o FORNECIMENTO DE 
PAPEL TOALHA.

Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 
o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDNA MARIA SODRÉ D’ARAÚJO
Presidente do IPMB
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TERMO DE DISPENSA  DE LICITAÇÃO

O INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI-
CÍPIO DE BELÉM - IPMB, por sua presidente, no uso de suas atribuições legais, 
DISPENSA A LICITAÇÃO com base em parecer emitido pela Procuradoria Jurídica 
do IPMB, para Aquisição de Papel Toalha, no período de 12 (doze) meses de acordo 
com a Especificação técnica (fls. 02 e 05), em anexo, com a empresa STAR COM. DE 
ALIM. LTDA – CNPJ nº 23.146.066/0001-90, cujo valor GLOBAL é de R$ 9.800,00 
(nove mil e oitocentos reais), resultante do  Memoº nº 015/SAL/CPM 11/06/2021 (fl. 
02) Ref. Proc nº 2021.48.605619PA (SISPREV), estando em conformidade com o que 
preceitua o art. 24, II, da Lei n.0 8.666/93, escolhida esta lei para o ajuste, conforme fa-
culdade permitida pelo art. 191 da Lei nº 14.133/2021 e na dotação orçamentária para:

PREVIDÊNCIA Órgão 2.18 -Unidade Orçamentária: 41 – Função: 09 – Sub-
-Função:122 – Programa: 0006 – Projeto/Atividade: 2140 – Sub-Ação:002 – Tarefa 
004 – Natureza da Despesa: 33.90.30.00, Fonte de Recurso: 1430000000 no valor de 
R$ 9.800,00.

Belém, 10 de agosto de 2021.

EDNA MARIA SODRÉ D’ARAÚJO
Presidente do IPMB

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 009/2021-GP/IPMB

CONTRATANTE:  Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Belém - IPMB

CONTRATADO:  STAR COM. DE ALIM. LTDA – CNPJ nº 
23.146.066/0001-90

OBJETO:  Aquisição de Papel Toalha
VALOR GLOBAL:   R$-9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)
PERÍODO:  12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, decorrente do 

Processo Administrativo nº 2021. 48.605619 PA.
Modalidade:  DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Data da assinatura do Contrato: 10/08/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão2.18 -Unidade Orçamentária: 41 – Função: 

09 – Sub-Função:122 – Programa: 0006 – Projeto/Ativi-
dade: 2140 – Sub-Ação:002 – Tarefa 001 – Natureza da 
Despesa: 33.90.30.00, Fonte de Recurso: 1430000000 no 
valor de R$ 9.800,00.

 Belém, 10 de agosto de 2021

EDNA MARIA SODRÉ D’ARAÚJO
Presidente do IPMB.

INSTIT. DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVID. PUBLIC. DO MUNIC. DE BELÉM - IASB

REF. AO PROC. Nº 2018.29.709652/PA

3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2018-IASB QUE FAZEM ENTRE SI 
O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB E A HOSPITAL MODELO DE ANANIN-
DEUA LTDA, NA FORMA QUE ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Pelo presente Instrumento Particular, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚ-
DE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, Instituição Au-
tárquica Municipal, instituída pela Lei Municipal n.º 9.286 de 26 de junho de 2017, 
com sede na Trav. Dr. Enéas Pinheiro, nº 2300 – Marco CEP. 66.095-015, inscrita 
no CNPJ 29.331.512/0001-12, neste ato representado por seu presidente FRANCIS-
CO ANTÔNIO GUIMARÃES DE ALMEIDA, brasileiro, médico, união estável, RG 
nº 1758331-SSP/PA, carteira profissional nº 5808 – CRM-PA, inscrito no CPF sob o 
n.º 105.377.162-20, doravante denominado CONTRATANTE e de outro HOSPITAL 
MODELO DE ANANINDEUA LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.678.790/0001-12, 
com endereço na Avenida Principal, n° 11, Cidade Nova III, Coqueiro, Ananindeua 
- Pará, neste ato representado por seu sócio administrador, Sra. GISELLE GOMES 
REMOR, brasileira, solteira, Carteira de Identidade nº 2919822 SSP/PA, CPF nº 
617.151.822-00, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem justo e 
acordado o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO N° 084/2018-IASB, que os 
subordina às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL
O instrumento principal tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, MASTOLOGIA, NEFROLOGIA, 
CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, DERMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, 
OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCTOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, ORTO-
PEDIA, CARDIOLOGIA, RADIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA, GASTRO-
ENTEROLOGIA, NEUROLOGIA, UROLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E BUCO-
-MAXILO-FACIAL, E SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E EXAMES, de acordo com 
o disposto nas cláusulas e anexos do contrato nº 084/2018-IASB.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO E DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

O presente termo do contrato nº 084/2018-IASB tem como objeto prorrogar sua 
vigência por 12 (doze) meses, sendo que, às despesas decorrentes do termo aditivo 
correrão à conta dos recursos orçamentários alocados na seguinte programação orça-
mentária:

ASSISTÊNCIA: Função 08- Sub Função: 122 – Programa: 0006 – Projeto/Ati-
vidade: 2144, Sub – Ação: 002 – Tarefa 007 - Natureza da Despesa: 33.90.39.00.00, 
Fonte de Recurso: 1950020100 no valor estimado de R$60.000,00 (sessenta mil reais) 
com disponibilidade orçamentária para a realização da despesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE
O presente termo terá a validade de 12 (doze) meses, a partir de 10 de Agosto de 

2021 até 09 de Agosto de 2022.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas integralmente todas as demais cláusulas do contrato nº 084/2018-

IASB e seus anexos.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
O resumo do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial do Municí-

pio de Belém.

E por se acharem justos e contratados, o CONTRATANTE e o CONTRATADO, 
declaram conhecer o inteiro teor deste termo, firmam na presença de duas testemunhas, 
o em três vias que se destinam às partes contratantes.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB

CONTRATANTE

HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA LTDA
CONTRATADA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB, por seu presidente, no uso de suas atribui-
ções legais, com base em parecer nº829/2021emitido pela procuradoria Jurídica do 
IASB, constante nos autos do processo nº2021.48.403478PA, RECONHECE, nos 
termos do artigo 25, incisos I e II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a inexigibilidade 
de licitação da empresa MACEDO HOSPITALAR COMÉRCIO, REPRESENTA-
ÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA para prestação de serviço de conserto de 02 aparelhos de ultrassonografia no 
valor de R$ 159.400,00 (cento cinquenta nove mil, quatrocentos reais) de acordo com 
dotação orçamentária: ASSISTÊNCIA: Função: 08 – Sub-Função: 122 – Programa: 
0006 – Projeto/Atividade: 2144 - Sub Ação: 002 – Tarefa 015 - Natureza da Despesa: 
33.90.39.00.00, Fonte de Recurso: 1950020100, no valor de R$- 159.400,00 (cento e 
cinquenta nove mil, quatrocentos reais).

Belém, 06 de Agosto de 2021.

FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente do IASB.

SUPERINT. EXECUT. DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

PORTARIA Nº 0562/2021-SEMOB

A DIRETORA–SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECU-
TIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SeMOB, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 4-D da Lei no. 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, 
ressalvando as alterações advindas com as Leis nºs 8.951/2012 e 9.031/2013;

R E S O L V E :
I – Submeter a regime de Tempo Integral, nos termos do art. 1º, do Decreto 

Nº 25.923/93-PMB, de 09/08/93, o servidor MARTINHO SÉRGIO DOS SANTOS 
GAMA, Assessor Técnico II, Matrícula 0517739-011, com o percentual de 50% (cin-
quenta por cento) sobre seus vencimentos a partir de 06/08/2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE-

LÉM – SeMOB, aos 10 dias do mês de agosto de 2021.

ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Diretora-Superintendente da SeMOB

PORTARIA Nº 0563/2021-SEMOB

A DIRETORA–SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECU-
TIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SeMOB, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 4-D da Lei no. 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, 
ressalvando as alterações advindas com as Leis nºs 8.951/2012 e 9.031/2013;

R E S O L V E :
I – Submeter a regime de Tempo Integral, nos termos do art. 1º, do Decreto Nº 

25.923/93-PMB, de 09/08/93, a servidora NÚBIA CAROLINE REIS COELHO, As-
sessora Superior, Matrícula 0517755-017, com o percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre seus vencimentos a partir de 06/08/2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE-

LÉM – SeMOB, aos 10 dias do mês de agosto de 2021.

ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Diretora-Superintendente da SeMOB

RESOLUÇÃO Nº 049/2019-CONDEL/SEMOB

O CONSELHO DELIBERATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA 
DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – CONDEL, constituído pela Lei Munici-
pal nº 8.227, de 30/12/2002, designado pelo Decreto nº 90.314 de 14 de dezembro de 
2017, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto na Lei 12.587/2012, que estabelece a nova Política Na-
cional de Mobilidade Urbana , determina que sejam priorizados ações que estimulem 
o desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambien-
tal, a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo e a eficiência, 
eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;

Considerando que o Serviço de Transporte Público Coletivo é Serviço Público 
essencial, indispensável ao bem estar dos municípios constituindo-se como direito fun-
damental impostergável nos termo do artigo 5º caput da Lei Orgânica do Município 
de Belém;

Considerando que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Be-
lém - SeMOB é o órgão executivo municipal ao qual compete organizar, planejar, 
regulamentar, gerir, tendo competência administrativa e financeira, nos termos da Lei 
Municipal nº 8.227 de 2002;
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Considerando a Lei nº 9.275/2017-PMB de 24/05/2017, Art. 4º-F, Inciso VII e IX 
que alterou a Lei Municipal nº 8.227 de 30/12/2002, estabelecendo as competências do 
Conselho Deliberativo da SeMOB.

Considerando a necessidade de otimização, racionalização e implementação de 
melhorais ao atual sistema de transporte coletivo em nossa cidade, já demonstrada 
em todos os estudos técnicos que embasam o procedimento licitatório em andamento, 
relativo ao sistema de transporte coletivo;

Considerando a necessidade de implantação imediata de um sistema funcional de 
serviços integrados que atenda as demandas atuais da população usuária dos transpor-
tes públicos em nossa capital e possa ser integrado aos serviços da RMB;

Considerando a finalização das obras do Bus Rapid Transit - BRT e a necessidade 
de realinhamento imediato dos serviços de transporte público para que haja o completo 
aproveitamento das consequências da criação do referido sistema de mobilidade;

Considerando os impactos que a criação de linhas troncais provocam na prestação 
dos referidos serviços de transporte e tendo em vista a necessidade de compatibilização 
do funcionamento do atual sistema com o que será resultante do BRT;

R E S O L V E :
Art. 1º - Fica autorizada a criação e implantação imediata do Sistema Integrado 

de Belém – Projeto Piloto, que tem por objetivo permitir uma otimização na prestação 
dos serviços de transporte público coletivo, de forma que haja maior eficiência na rea-
lização de tal atividade, bem como de viabilizar a transição dos padrões operacionais e 
regulatórios do sistema atual para o novo sistema pleno de transporte coletivo integra-
do de Belém que incluirá o BRT como uma das principais vias troncais de transporte.

Parágrafo Único - Sistema Integrado de Belém – Projeto Piloto deverá avaliar a 
sistemática operacional necessária para a implantação gradual e contínua dessa rede 
integrada de serviços de transporte público coletivo que será prestada, antecipando to-
dos os principais preparativos e possíveis benefícios pretendidos, de forma a reduzir os 
impactos e riscos institucionais, tecnológicos e operacionais decorrentes da transição 
completa do sistema atual para o novo padrão de Sistema Pleno de Transporte Coleti-
vo, o qual será objeto de licitação

Art. 2º - Fica a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB de-
signada como Entidade Gestora do Sistema Integrado de Belém – Projeto Piloto, a 
qual compete:

I – avaliar, identificar, regular e recomendar as adequações necessárias ao funcio-
namento do Sistema Integrado de Belém – Projeto Piloto, bem como de sua infraestru-
tura física, tecnológica e de pessoal;

II - realizar, a partir das modificações implementadas, um diagnóstico permanente 
sobre os impactos que a criação do Sistema Integrado de Belém – Projeto Piloto vem 
trazendo a população, apontando as necessidades de adequação quantitativa e qualitati-
va em sua estrutura institucional para sua concretização, diagnóstico que é fundamental 
para concretização do procedimento licitatório destinado a realização de concessões 
dos serviços de transporte

Art. 3º -  Até que haja a concretização do processo licitatório para a escolha de 
empresas que realizarão os serviços delegados de transporte público, a operação do 
novo Sistema Integrado de Belém – Projeto Piloto poderá ser realizada pelos atuais 
prestadores de tais serviços, o que ocorrerá por meio de Ordens de Serviço específicas 
precárias expedidas pela Entidade Gestora do Sistema.

§1º - Os serviços vinculados ao Sistema Integrado de Belém – Projeto Piloto po-
derão, para fins de implementação imediata e visando aproveitar o novo sistema de mo-
bilidade trazido pelo BRT, ser realizados pelos atuais prestadores de forma isolada ou 
conjunta, visando tornar o serviço menos oneroso e facilitar a integração entre linhas e 
operadoras, sendo obrigatória a apresentação de instrumento jurídico de formalização 
da constituição do grupo, se houver.

§ 2°. O Sistema Integrado de Belém – Projeto Piloto é de obediência obrigatória a 
todas as empresas que pretendam manter a prestação do serviço de transporte público 
no município de Belém;

§ 3°.  As ordens de serviço emitidas deverão sempre avaliar o impacto financeiro 
do funcionamento do novo sistema integrado, devendo ser providenciados ajustes nos 
serviços de transporte convencional sempre que necessário, com vistas à manutenção 
da eficiência.

§ 4° As empresas operadoras do Sistema Integrado de Belém – Projeto Piloto po-
derão propor ajustes nos serviços estabelecidos, bem como a criação de novos serviços, 
os quais deverão ser submetidas à análise e aprovação da Entidade Gestora.

Art. 4º - Os serviços do novo Sistema Integrado de Belém – Projeto Piloto po-
derão ter tarifa distinta da tarifa atual do sistema convencional de transporte coletivo, 
de forma a viabilizar a prestação eficiente dos novos serviços a serem implantados, 
especialmente os de transporte Executivo e semiurbano municipal.

Art. 5º - Deverá ser iniciada imediatamente a implantação dos sistemas e tec-
nologias necessários para a operação do bilhete integrado (integração tarifária) nos 
Terminais.

Parágrafo Único - As empresas operadoras deverão apresentar, obrigatoriamente, 
os dados operacionais e financeiros para a Entidade Gestora, em periodicidade e grau 
de detalhe suficiente para a plena avaliação dos resultados operacionais e avaliação da 
eficiência do Sistema Integrado Piloto, bem como seu impacto sobre o sistema con-
vencional.

Art. 6°- Esta Resolução entrará em vigor após homologação do Prefeito Munici-
pal de Belém.

Art. 7º - Revoga-se a Resolução nº 046/2019-CONDEL/SeMOB, aprovada na 65ª 
Reunião do CONDEL, realizada em 12/09/2019.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE-

LÉM – SeMOB, aos 11 dias do mês de novembro de 2019.

GILBERTO FELIPE BARBOSA JÚNIOR
Diretor-Superintendente da SeMOB

MAYARA ALINE ARGUELHES ARAÚJO
Conselheira suplente do Gabinete do Prefeito

ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES
Conselheiro Titular da SESAN

ADEMIR DE SOUZA PEREIRA
Conselheiro suplente da SEURB

VANESSA FRANÇA MOURA FURTADO
Conselheira suplente da SECON

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

PORTARIA Nº 706/21-DRH/FUNPAPA/12/08/21-DESIGNAR os servidores SIL-
VIA MARIA SOUZA VIEIRA (0201553-015), PEDAGOGO-NS.11, e ALEX SAN-
TIAGO DE SOUZA (0148610-013),  EDUCADOR SOCIAL DE RUA-NM.02, para 
sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância, incumbida de 
apurar, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável uma única vez por igual período, as 
possíveis irregularidades, referentes aos atos e fatos que constam do Processo Admi-
nistrativo nº 6111/21, de 05/08/21, bem como as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos, na forma dos art.212 e 213 da Lei nº 7.502/90 de 
20/12/90.

RESOLUÇÃO Nº 024/2021 – COMDAC

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE - COMDAC, no uso de suas atribuições legais nos termos da Lei nº 
9.115/2015, e por unanimidade de seus membros da Assembleia Ordinária realizada 
no dia 25 de junho de 2021.

Considerando o Decreto Estadual nº 800 de maio de 2020 e suas alterações;

Considerando a Resolução nº 011/2021 do COMDAC, publicado em diário oficial 
do município de Belém nº 14.274, de 05 de julho de 2021.

R E S O L V E :
I - Deferir a RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGISTRO da Organiza-

ção Não Governamental LAR FABIANO DE CRISTO – CASA DE JOSÉ, CNPJ 
33.9483810067-10, sob a inscrição nº 029/2021, pelo período de 04 (QUATRO) anos, 
em Regime de Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto. Recomendação: enviar anual-
mente, até 30/04, Relatório das Atividades e Plano de Trabalho.

II - Deferir a RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGISTRO da Organiza-
ção Não Governamental SOCIEDADE ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MÃE 
ADMIRÁVEL/SAEMA - CENTRO SOCIAL IRMÃ JOSELHA DA SILVA, CNPJ 
95.622.585/0001-98, sob a inscrição nº 030/2021, pelo período de 04 (QUATRO) 
anos, em Regimes de Orientação e Apoio Sócio-Familiar e Apoio Sócio-Educativo em 
Meio Aberto. Recomendação: enviar anualmente, até 30/04, Relatório das Atividades 
e Plano de Trabalho.

III - Deferir a RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGISTRO da Organiza-
ção Não Governamental CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL BELÉM AMAZÔNIA 
- RÁDIO MARGARIDA, CNPJ 83.340.638/0001-07, sob a inscrição nº 031/2021, 
pelo período de 04 (QUATRO) anos, em Regime de Apoio Sócio-Educativo em Meio 
Aberto. Recomendação: enviar anualmente, até 30/04, Relatório das Atividades e Pla-
no de Trabalho.

IV - Deferir a RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGISTRO da Organização 
Não Governamental FUNDAÇÃO ACOLHER, CNPJ 11.481.130/0001-00, sob a ins-
crição nº 032/2021, pelo período de 04 (QUATRO) anos, em Regime de Apoio Sócio-
-Educativo em Meio Aberto. Recomendação: enviar anualmente, até 30/04, Relatório 
das Atividades e Plano de Trabalho.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-

CENTE-COMDAC.
Belém/PA, 13 de agosto de 2021.

MURILO MONTEIRO DE SOUZA
Presidente do COMDAC

APOSTILAMENTO AO  1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABO-
RAÇÃO Nº. 001/2020-FUNPAPA, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE FONTE 
DO TESOURO MUNICIPAL, DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DA POR-
TARIA Nº. 615 DE 12/07/2021, E DA INCLUSÃO DE FONTE ORIUNDA DO 
COFINANCIAMENTO FEDERAL REFERENTE AO BLOCO DE PROTE-
ÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio 
de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE-CASA LAR CORDEI-
RINHOS DE DEUS

OBJETO: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças da 
Proteção Especial de Alta Complexidade do Município de Belém-PA, pelo período 
de 12 (doze) meses.

COM FUNDAMENTO NO ART. 65 § 8º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 
REALIZA-SE O PRESENTE APOSTILAMENTO, EM RAZÃO DA INCLUSÃO 
DE FONTE DO TESOURO MUNICIPAL, DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DA 
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PORTARIA Nº. 615 DE 12/07/2021, E DA INCLUSÃO DE FONTE ORIUNDA DO 
COFINANCIAMENTO FEDERAL REFERENTE AO BLOCO DE PROTEÇÃO SO-
CIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PREVISTA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO 
REFERIDO TERMO.

Funcional Programática:
1) 
Projeto/Atividade: 2007
Elemento de Despesa: 33504300
Fonte: 1311020300
Fundo: FMAS

2)
Projeto/Atividade: 2007
Elemento de Despesa: 33504300
Fonte: 1001010000
Fundo: FMAS

Valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Belém, 11 de agosto de  2021.

ALFREDO CARDOSO COSTA
Presidente da FUNPAPA

2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 037/2020,  EM RAZÃO DA NE-
CESSIDADE DE INCLUSÃO DE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA COM 
ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO 
FINANCEIRO 2021 E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio 
de seu Presidente, o Sr. ALFREDO CARDOSO COSTA.

CONTRATADO: BPN COMERCIAL EIRELI - EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

COM FUNDAMENTO NO ART. 65 § 8º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 REA-
LIZA-SE O PRESENTE APOSTILAMENTO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE 
INCLUSÃO DE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA COM ALTERAÇÃO DE DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2021 E EMISSÃO 
DE NOTA DE EMPENHO, DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO 
CONTRATO Nº. 037/2020.

Funcional Programática:
1) 
Projeto/Atividade: 1002
Elemento de Despesa: 44905200
Fonte: 1001010000
Fundo: FMAS

Valor Total: R$ 2.532,91 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e 
um centavos)

Belém, 12 de agosto de 2021.

ALFREDO CARDOSO COSTA
Presidente da FUNPAPA

APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 046/2020,  EM RAZÃO DA NE-
CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 
O EXERCICIO FINANCEIRO 2021 E EMISSÃO DE NOTA DE EMPE-
NHO.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio 
de seu Presidente, o Sr. ALFREDO CARDOSO COSTA.

CONTRATADO: L. CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

COM FUNDAMENTO NO ART. 65 § 8º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 REA-
LIZA-SE O PRESENTE APOSTILAMENTO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE 
ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO FINAN-
CEIRO 2021 E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, DISPOSTO NA CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 046/2021.

Funcional Programática:
1) 
Projeto/Atividade: 2014
Elemento de Despesa: 44905200
Fonte: 1001010000
Fundo: APLICAÇÃO GERAL

2) 
Projeto/Atividade: 2162
Elemento de Despesa: 44905200
Fonte: 1001010000
Fundo: APLICAÇÃO GERAL

3) 
Projeto/Atividade: 1002
Elemento de Despesa: 44905200
Fonte: 1001010000
Fundo: FMAS

Valor Total: R$ 9.774,54 (nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta 

e quatro centavos)
Belém, 12 de agosto de 2021.

ALFREDO CARDOSO COSTA
Presidente da FUNPAPA

CONTRATO Nº 008/2021.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELÉM DO 
PARÁ, REPRESENTADO PELA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII E A EMPRESA 
SS DOS SANTOS – COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pela O MUNICÍPIO DE BELÉM, 
representado pela FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII, com sede à Av. Rômulo Maio-
rana, nº. 1018, Bairro: Marco, CEP: 66.093-005, nesta cidade,  inscrita no CNPJ sob 
o nº. 05.065.644/0001-81, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu Presidente o  Sr.  ALFREDO CARDOSO COSTA, 
brasileiro, casado, professor,   portador do RG nº 2789544 SSP/PA e do CPF/MF n.º 
224.141.692-49, residente e domiciliado em Belém - PA, e de outro  lado a empresa SS 
DOS SANTOS – COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS, empresa com sede estabelecida à 
Rua São Pedro, nº. 59 – Conjunto Arirri Bolonha -  Bairro: Coqueiro, CEP: 66650-008, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.520.782/0001-50, doravante denominada CONTRA-
TADA e neste ato representada por sua sócia-administradora, SUELEN SOUSA DOS 
SANTOS,  portador do RG nº 6132616 –SSP/PA e inscrito no CPF nº 002.515.442-73, 
residente e domiciliado nesta, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 008/2021, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, resultante da 
Dispensa de Licitação nº 009/2021, consoante o Processo nº 2316/2021-FUNPAPA,  
mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1. O presente Contrato é celebrado em conformidade com o disposto no art. 24, 
IV da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, resultante da Dispensa de 
Licitação nº 009/2021, consoante Processo GEDOC 2316/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA

2. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da FUNDA-
ÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, conforme parecer jurídico n° 633/2021-NSAJ/
FUNPAPA, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal n° 47.429/05.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3. O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO”, consoante com 
o quadro que segue:

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO 
OFERTADO:
MARCA / FABRICANTE / Nº REGISTRO /GARAN-
TIA/VALIDADE 

UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01  RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) BOTIJÃO 13 KG  UNID 500 118,00 59.000,00

VALOR TOTAL R$  59.000,00

Valor por extenso: cinquenta e nove mil reais

3.1. Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como 
se nele fossem transcritos, os seguintes documentos:

3.1.1. Termo de Referência e seus anexos e Proposta de Preços.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4. O(s) produto(s) será(ão) ENTREGUE(S) conforme abaixo:
a) Local da Entrega: De acordo com a solicitação formal do órgão, que poderá ser 

em sua sede ou outra unidade do órgão localizado na Região Metropolitana de Belém, 
para efetivar a entrega respectiva.

Prazo de Entrega: O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) em até 05 (cinco) 
dias úteis após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal 
do órgão CONTRATANTE.

b) A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a en-
trega à CONTRATANTE, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência.

4.1. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, 
para outro endereço no Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais.

4.2. O recebimento e a aceitação dos materiais estarão condicionados após ava-
liação pelo responsável técnico da CONTRATANTE, sendo atestados, mediante ava-
liação técnica favorável.

4.3. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações 
mínimas constantes no termo de referência.

4.4. Os itens deste Contrato deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na 
linha de produção atual do fabricante, em perfeitas condições de uso e de consumo, nos 
termos da legislação vigente.

4.5. Não será(ão) aceito(s) produto(s) diferente(s) do(s) especificado(s) no Termo 
de Referência e seus anexos, fora dos prazos mínimos estipulados, em mau estado de 
conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de 
segurança rompidos.

4.6. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou di-
vergências nas características do(s) produto(s), o CONTRATANTE, comunicará o 
fato, por escrito, a CONTRATADA, sendo de até 5 (cinco) dias úteis o prazo para 
correção do(s) defeito(s) e/ou troca do(s) produto(s), contadas a partir da solicitação 
efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.

4.7. O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na 
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forma do art. 15, §8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos 
no referido Termo de Referência, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e 
serão recebidos:

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade 
do objeto, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão 
do Termo de Recebimento Provisório; 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da assinatura do Termo de Recebimento Provisório e após a verificação de sua 
compatibilidade com as especificações do objeto desta Dispensa de Licitação, median-
te a emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.

4.8. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da 
CONTRATADA.

4.9. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer pro-
duto que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprova-
damente de boa qualidade, bem como determinar prazo para substituição do produto 
eventualmente fora de especificação.

4.10. O(s) bem(ns) entregue(s) em desacordo com o especificado neste instru-
mento contratual e na proposta da CONTRATADA serão rejeitados parcialmente 
ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a repará-lo(s) ou 
substituí-lo(s), por completo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 
das sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:

5. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as 
condições demonstradas para habilitação na Dispensa de Licitação efetuada, de modo 
a garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os documentos 
cuja validade expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento 
das obrigações assumidas.

5.1. Previamente à emissão de nota de empenho, à contratação e a cada pagamen-
to, a CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas in-
diretas.

5.2. A CONTRATANTE deverá ser informada sempre que houver alteração do 
Contrato Social da Empresa CONTRATADA, através do envio de cópia do contrato 
atualizado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6. São obrigações da CONTRATANTE: 

6.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 
obrigações dentro das condições estabelecidas neste Contrato, em conformidade com 
a proposta vencedora.

6.2. Rejeitar o(s) produto(s) cujas especificações não atendam, em quaisquer do(s) 
item(ens), aos requisitos mínimos constantes do Termo de Referência e deste Contrato. 

6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão 
ou gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 

6.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRA-
TADA, após a efetiva entrega do(s) produto(s) e emissão dos Termos de Recebimentos 
Provisório e Definitivo.

6.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação do(s) produto(s) 
que compõe(m) o objeto deste Contrato a ser(em) recebido(s).

6.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constantes no(s) produto(s) que compõe(m) o objeto deste Contrato, para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7. São responsabilidades da CONTRATADA:

7.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no Termo de 
Referência, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes deste instru-
mento.

7.2. Colocar à disposição da CONTRATANTE, os meios necessários à compro-
vação da qualidade do produto, permitindo a verificação das especificações em confor-
midade com o descrito no Termo de Referência. 

7.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 
Contrato.

7.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objeto do Contrato, 
dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempe-
nho, conforme previsto na legislação em vigor.

7.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimen-
to das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos.

7.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do produto, sem 
prévia autorização.

7.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/
PMB, durante a vigência do Contrato.

7.8. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.

7.9. Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aqui-
sição em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93.

7.10. Na composição dos preços propostos, tanto unitários como totais, deverão 
ser considerados todos os custos diretos e indiretos relacionados com o objeto desta 
licitação (fretes, seguros, contribuições sociais e outros), responsabilizar-se por quais-
quer acidentes que venham a serem vítimas os seus empregados ou prepostos quando 
em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem.

7.11. Entregar o(s) produto(s) em conformidade com as especificações técnicas 
estabelecidas neste Termo de Referência, observado os prazos mínimos estabelecidos, 
devendo o mesmo ser conferido pelo setor competente, que juntamente com o fiscal do 
Contrato atestará a regularidade da entrega.

7.12. Por ocasião da entrega, o(s) produto(s) será(ão) conferido(s) e, se verificadas 
quaisquer irregularidades, será(ão) devolvido(s) à CONTRATADA, que terá o prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis para substituí-lo(s).

7.13. Na ocasião da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá dispor de 
“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.535/2014-TCM.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8. Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 
8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) 
bem(ns), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a exe-
cução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos ob-
servados.

8.1. O CONTRATANTE, através de funcionário ou comissão, doravante designa-
do como FISCAL DO CONTRATO, efetuará a fiscalização e o acompanhamento da 
execução do objeto contratado, poderá a qualquer tempo exigir que a CONTRATADA 
forneça os elementos necessários ao esclarecimento de dúvidas relativas ao forneci-
mento, tais como demonstrativos de custos, notas fiscais, etc.

8.2. O(s) produto(s) fornecido(s) estará(ão) sujeito(s) a aceitação pelo FISCAL 
DO CONTRATO, a quem caberá direito de recusa caso o(s) mesmo(s) não esteja(m) 
de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência e deste Contrato, 
ou caso se constate, no(s) mesmo(s), existência de vícios ou defeitos.

8.3. O aceite do objeto será formalizado pela FISCAL DO CONTRATO através 
do aceite ou atesto na respectiva nota fiscal. Não obstante o Aceite/Atesto, a CON-
TRATADA será responsável pelo perfeito fornecimento do objeto contratado, nos 
termos da legislação civil, penal e profissional. A fiscalização do fornecimento do(s) 
objeto(s) não diminui ou substitui a responsabilidade da CONTRATADA.

8.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocor-
rências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis.

8.6. Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades do FISCAL DO CON-
TRATO para com a CONTRATADA, quando não formalizadas mediante termo aditi-
vo, não constituirão precedentes invocáveis e não terão o poder de alterar as obrigações 
estabelecidas.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9. O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do 
país.

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao forneci-
mento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada 
pelo setor competente, após conferência da(s) quantidade(s) e da qualidade do mesmo.

9.2. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de or-
dem bancária junto à agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, 
contados do recebimento definitivo do(s) produto(s) e mediante a apresentação dos 
documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Co-
missão de Recebimento.

9.3. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas - CNDT antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRA-
TADA, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão 
impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o venci-
mento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA 
deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua 
regularização.

9.4. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos 
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente 
em regime de juros simples.

9.5. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CON-
TRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária 
financeira, apurados entre a data de vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamen-
to, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

I = (TX / 100) / 365 EM = I x N x VP Onde:
I = Índice de Atualização Financeira
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TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano
VP = Valor da Parcela em atraso
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paga-

mento

9.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 
crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor 
seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administra-
tivamente ou judicialmente, se necessário.

9.7. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por 
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respec-
tiva reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA

10. Caberá ao titular do ÓRGÃO CONTRATANTE, ou servidor expressamente 
designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para 
efeito de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por 
parte da Administração estão assegurados na seguinte funcional: Projeto/Ativida-
de: 2007 – Elemento de Despesa: 33903000 – Fonte: 1001010000 – Fundo: FMAS; 
Projeto/Atividade: 2007 – Elemento de Despesa: 33903000 – Fonte: 2311020307 – 
Fundo: FMAS; Projeto/Atividade: 2006 – Elemento de Despesa: 33903000 – Fon-
te: 2311020207 – Fundo: FMAS; Projeto/Atividade: 2009 – Elemento de Despesa: 
33903000 – Fonte: 1311020700 – Fundo: FMAS; Projeto/Atividade: 2162 – Elemen-
to de Despesa: 33903000 – Fonte: 1001010000 – Fundo: APLICAÇÕES GERAIS; 
Projeto/Atividade: 2009 – Elemento de Despesa: 33903000 – Fonte: 1311020700 – 
Fundo: FMAS e Projeto/Atividade: 2014 – Elemento de Despesa: 33903000 – Fonte: 
1001010000 – Fundo: APLICAÇÕES GERAIS.

11.1. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamen-
tárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PREÇO

12. O valor do contrato é de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais).

12.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indi-
retas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis-
tração, material de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

13.1. A CONTRATADA fica obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratu-
ais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

13. 2. As supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes pode-
rão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13.3. A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções 
no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, desde que, após consulta à CON-
TRATADA, as mesmas sejam consideradas viáveis.

13.4. Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na Cláu-
sula Décima Segunda ou no prazo da execução do Contrato serão acordados ajustes 
apropriados, que deverão ser formalizados, através do Termo Aditivo, obedecendo ao 
prazo de convocação estipulado pela Administração, consoante o Art. 64, da Lei Fe-
deral nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, falhar ou frustrar a 
execução do contrato, fraudar de qualquer forma o procedimento deste processo, que 
convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação 
exigida, ficará sujeita as infrações administrativas, nos termos da lei e ainda às seguin-
tes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito à 
prévia defesa, que:

Ocorrências Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato, ou não retirar 
a Nota de Empenho, quando convoca-
da dentro do prazo de validade de sua 
proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 (dois) 
anos, e/ou 
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado no Contrato, a juízo 
da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo estabe-
lecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do 
material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial 
do objeto. 

Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado. 

4. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 1 (um) 
ano, e/ou 
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.  

Substituir o objeto fora do prazo esta-
belecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do 
material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial 
do objeto.  

Deixar de entregar documentação exigi-
da neste processo.

7. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 1 (um) 
ano, e/ou 
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato/Nota de Empenho/valor 
total estimado para o item. 

Comportar-se de modo inidôneo. 
9. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 (dois) 
anos, e/ou
10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a 
juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa.  
11. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos, e/ou
12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a 
juízo da Administração.

Apresentar documentação falsa.  
13. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 
(cinco) anos, e/ou
14. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 
15. Comunicar ao Ministério Público Estadual.

Cometer fraude fiscal.
16. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 
(cinco) anos. 
17. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 
18. Comunicar ao Ministério Público Estadual.

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital e 
seus anexos, em que não se comine outra 
penalidade.  

19. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor 
do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia 
e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto.  

Inexecução total.  20. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos. 

Inexecução parcial do objeto.
21. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém pelo período 
de 1 (um) ano, e/ou
22. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não 
executada.  

14.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do fornecimento do(s) produto(s), o CONTRATANTE poderá proceder a resci-
são unilateral do Contrato, hipótese em que a CONTRATADA também se sujeitará às 
sanções administrativas previstas em lei e neste Contrato.

14.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos 
pelo CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas 
nesta cláusula.

14.3. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado 
no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, 
podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

14.4. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestiva-
mente e indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério 
do CONTRATANTE que deverá examinar a legalidade da conduta da CONTRATA-
DA.

14.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justi-
ficado e aceito pelo ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas no item 14.

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastra-
mento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de 
contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual perío-
do, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato, e nas demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, 
além das hipóteses legalmente previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem 
prejuízo de outras disposições legais aplicáveis.

Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida 
de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Asse-
gura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII 
do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será 
esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, comprovados mediante processo ad-
ministrativo, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo fornecimento efetivado 
prestado em decorrência da a execução do Contrato até a data da rescisão.

Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acar-
retará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos 
causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão 
pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 
Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com Inciso XII 
do Artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

17. A vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 
da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REGISTRO DO CONTRATO NO TRI-
BUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

18. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, na data da publicação do seu extrato, conforme prescreve o art. 6°, 
inciso VII da Resolução nº 11.535/2014 - TCM.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, 
no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém, 
para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e pactuado, 
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lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os fins de 
direito, sem rasuras ou emendas, que depois de lido e achado em ordem, também é 
assinada eletronicamente pelos contratantes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Belém /PA, 13 de agosto de 2021.

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTRATANTE

S.S. DOS SANTOS – COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. 
NOME:
RG:__________________________
CPF:_________________________

2. 
NOME:
RG:__________________________
CPF:_________________________

RESOLUÇÃO N° 025/2021

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 021/2021 - COMDAC

Dispõe sobre a alteração no nome do programa de aprendizagem da ASSOCIA-
ÇÃO PROATIVA DO PARÁ.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE - COMDAC, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 
9.115/2015, e

Considerando o Decreto Estadual nº 800 de maio de 2020 e suas alterações;

Considerando a Portaria n° 723/2012, alterada pela Portaria 634/2018;

Considerando a PORTARIA SEPEC/ME Nº 4.089, DE 22 DE JUNHO DE 2021. 
Autoriza a execução das atividades teóricas e práticas dos programas de aprendizagem 
profissional na modalidade à distância, até 31 de dezembro de 2021.

Considerando a Resolução nº 011/2021 do COMDAC, publicado em diário oficial 
do município Belém nº 14.274, de 05 de julho de 2021.

1) -  Alterar os nomes dos programas de aprendizagem do item I da Resolução 
021/2021.

Onde se lê: 
 Auxiliar Administrativo;
 Auxiliar de Almoxarife;
 Auxiliar de Camareiro;
 Auxiliar de Logística;
 Auxiliar de Serviços Gerais;
 Assistente Administrativo;
 Auxiliar de Comércio Varejista;

Leia-se:
 Assistente Administrativo;
 Almoxarife;
 Camareiro de hotel;
 Auxiliar de Logística;
 Faxineiro;
 Vendedor de Comércio Varejista;
 Serviço Administrativos.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-

CENTE-COMDAC.
Belém/PA, 13 de agosto de 2021.

_______________________________________
MURILO MONTEIRO DE SOUZA

Presidente do COMDAC.

FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE - FUNBOSQUE

ESCOLA BOSQUE

Extrato do processo seletivo simplificado para contratação temporária para 
o exercício de 2021, Escola Bosque, Considerando o excepcional interesse público 
dos servidores abaixo relacionados, em atendimento aos cargos dispostos no Edital 
nº 003/2020-PMB/FUNBOSQUE, de 21.02.2020, conforme Decreto Municipal de nº 
95.597-2020-PMB.

NOME CONTRATO CARGO INICIO

RUBENS GLEYDSON COSTA BARROS 240/2021 ASSISTENTE DE PROTOCOLO 12.08.2021 a 
31.12.2021

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, 12 de agosto de 2021.

ALICKSON SÉRGIO LOPES DE SOUZA
Presidente da Fundação

ESCOLA BOSQUE

Extrato de Contrato Temporário Escola Bosque / 2021, Contrato emergencial, por 
tempo determinado, de profissionais para atuarem no Curso Pré-Vestibular Municipal 
de Belém, nos termos do Decreto nº 95.076-PMB de 22/11/2019, Considerando o ex-
cepcional interesse público, conforme relação abaixo.

NOME CONTRATO CARGO INICIO

PATRÍCIA CABRAL DUARTE 090/2021 MAG.04 09.08.2021 a 31.12.2021

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, 12 de agosto de 2021.

ALICKSON SÉRGIO LOPES DE SOUZA
Presidente da Fundação

COMP. DE DESENV. E ADMIN. DA ÁREA METROP. DE BELÉM - CODEM

PORTARIA Nº 097/2021.

ASSUNTO: Dispõe sobre a rescisão de Contrato de Trabalho de empregados 
temporários.

A Diretoria Executiva da Companhia de Desenvolvimento e Administração da 
Área Metropolitana de Belém – CODEM, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Artigo 43 do Estatuto Social, combinado com a Resolução nº 020/2015, e 
Considerando:

A rescisão antecipada do Contrato de Trabalho por prazo determinado de em-
pregadas;

O Parecer do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ, que trata da exis-
tência de cláusula que estabelece o direito recíproco de rescisão, nos casos de eventual 
rescisão antes do expirado o termo ajustado; e

A decisão nº 20.409, tomada em reunião realizada nesta data.

R E S O L V E:
1. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as provi-

dências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo Deter-
minado, firmado com a empregada Eduarda Maia Mota, jovem aprendiz, a partir de 01 
de agosto de 2021.

2. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as provi-
dências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo Deter-
minado, firmado com a empregada Gleiciane Silva Santos, jovem aprendiz, a partir de 
01 de agosto de 2021.

3. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as provi-
dências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo Deter-
minado, firmado com a empregada Rafaela Oliveira Santos, Assistente Administrativo 
– Nível Médio, a partir de 01 de agosto de 2021.

4. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as provi-
dências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo Deter-
minado, firmado com o empregado Diego Fernando Monteiro dos Santos, Assistente 
Administrativo – Nível Médio, a partir de 01 de agosto de 2021.

5. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as provi-
dências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo Deter-
minado, firmado com a empregada Cristiane Conceição da Silva Nogueira, Analista 
Fundiário, a partir de 01 de agosto de 2021.

6. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as provi-
dências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo Determi-
nado, firmado com a empregada Giselle Boaventura da Costa Méra, Analista Fundiá-
rio, a partir de 01 de agosto de 2021.

7. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as provi-
dências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo Deter-
minado, firmado com a empregada Lais Souza da Cunha, Analista Fundiário, a partir 
de 01 de agosto de 2021.

8. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as provi-
dências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo Determi-
nado, firmado com a empregada Margareth do Socorro Lopes Lima, Analista Fundiá-
rio, a partir de 01 de agosto de 2021.

9. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as pro-
vidências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo De-
terminado, firmado com a empregada Roberta Miralha do Carmo Amoras, Analista 
Fundiário, a partir de 01 de agosto de 2021.

10. Autorizar a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas - DSP a tomar as provi-
dências quanto à antecipação da rescisão do Contrato de Trabalho por Tempo Determi-
nado, firmado com a empregada Isabela Marina de Sales Corrêa, Analista Fundiário, a 
partir de 01 de agosto de 2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de julho de 2021.

Lélio Costa da Silva
Diretor-Presidente

João Carlos Leão Ramos
Vice-Presidente

Vanderson Quaresma da Silva                       Ed William Silva da Silva
            Diretor de Gestão Fundiária              Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas

   Regiane do Socorro dos Santos Baia              Luis Rodrigo Neves Teixeira
Diretora de Desenvolvimento Urbano      Diretor de Desenvolvimento e Negócios

PORTARIA Nº 099/2021.

ASSUNTO: Dispõe sobre a contratação de empregados por tempo determinado.

A Diretoria Executiva da Companhia de Desenvolvimento e Administração da 
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Área Metropolitana de Belém – CODEM, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Artigo 43 do Estatuto Social, combinado com a Resolução nº 020/2015, e 
Considerando:

A Resolução nº 011/2019 do Conselho de Administração, datada de 19/09/2019, 
que autoriza a contratação de empregados por tempo determinado, para execução das 
atividades do Trabalho Técnico Social – TTS, previstos nos Planos de Trabalho do 
Programa Minha Casa Minha Vida, desenvolvidos  através de Termo de Cooperação 
Técnica, firmado entre CODEM e  SEHAB; e

A decisão nº 20.415, tomada em reunião realizada nesta data.

R E S O L V E:
1.Autorizar a contratação do Senhor Jonasdabe Melo da Silva, para exercer a fun-

ção de Analista Fundiário– Assistente Social, no período de 02/08/2021 a 31/10/2021, 
com carga horária de 8 (oito) horas diárias e com registro de ponto eletrônico, lotando-
-o na Coordenação de Regularização Fundiária (DGF/CRF).

2. Autorizar a contratação da Senhora Maria Erizan Nogueira de Andrade, para 
exercer a função de Analista Fundiária– Assistente Social, no período de 02/08/2021 a 
31/10/2021, com carga horária de 8 (oito) horas diárias e com registro de ponto eletrô-
nico, lotando-o na Coordenação de Regularização Fundiária (DGF/CRF).

3.Autorizar a contratação da Senhora Lidiane Damasceno  Miranda Pádua, para 
exercer a função de Analista Fundiária– Assistente Social, no período de 02/08/2021 a 
31/10/2021, com carga horária de 8 (oito) horas diárias e com registro de ponto eletrô-
nico, lotando-o na Coordenação de Regularização Fundiária (DGF/CRF).

4 Autorizar a contratação da Senhora Eluana Claudia Medeiros Matos, para exer-
cer a função de Analista Fundiária– Assistente Social, no período de 02/08/2021  a 
31/10/2021, com carga horária de 8 (oito) horas diárias e com registro de ponto eletrô-
nico, lotando-o na Coordenação de Regularização Fundiária (DGF/CRF).

5. Autorizar a contratação da Senhora Jaqueline Machado dos Santos, para exercer 
a função de Analista Fundiária – Pedagoga, no período de 02/08/2021 a 31/10/2021, 
com carga horária de 8 (oito) horas diárias e com registro de ponto eletrônico, lotando-
-o na Coordenação de Regularização Fundiária (DGF/CRF).

6. Autorizar a contratação do Senhor Romulo Palha Rossas Novaes, para exercer 
a função de Analista Fundiário – Advogado, no período de 02/08/2021 a 31/10/2021, 
com carga horária de 8 (oito) horas diárias e com registro de ponto eletrônico, lotando-
-o na Coordenação de Regularização Fundiária (DGF/CRF).

7. Autorizar a contratação da Senhora Camila de Oliveira Duarte, para exercer 
a função de Assistente Administrativo, no período de 02/08/2021 a 31/10/2021, com 
carga horária de 8 (oito) horas diárias e com registro de ponto eletrônico, lotando-o na 
Coordenação de Regularização Fundiária (DGF/CRF).

8. Autorizar a contratação da Senhora Roberta Vidinho Maia Lopes, para exercer 
a função de Assistente Administrativo, no período de 02/08/2021 a 31/10/2021, com 
carga horária de 8 (oito) horas diárias e com registro de ponto eletrônico, lotando-o na 
Unidade de Atendimento ao Cliente, na Coordenação de Serviços (DGF/CS/UAC).

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 02 de agosto de 2021.

Lélio Costa da Silva
Diretor-Presidente

João Carlos Leão Ramos
Vice-Presidente

Vanderson Quaresma da Silva                       Ed William Silva da Silva
            Diretor de Gestão Fundiária              Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas

   Regiane do Socorro dos Santos Baia              Luis Rodrigo Neves Teixeira
Diretora de Desenvolvimento Urbano      Diretor de Desenvolvimento e Negócios

AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM - ARBEL

PORTARIA Nº 142/2021 - ARBEL/BELEM, 13 DE AGOSTO DE 2021.

A DIRETORA PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL 
DE BELÉM - ARBEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 71, 
Inciso da Lei Municipal nº 9.576, de 22 de maio de 2020, e;

Considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos Contratos 
referente às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da ARBEL, visando 
a observância das obrigações contratualmente assumidas, de controle orçamentário e 
de vigência dos instrumentos contratuais;

R E S O L V E :
Art. 1º - Designar o servidor desta ARBEL, Elenilce Monteiro de Freitas, ma-

trícula 0409723-045 , para ser o responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do Contrato no 011/2021 cujas informações foram prestadas nos autos do processo nº 
370/2021– ARBEL, de 11/06/2021, a seguir:

CONTRATO CONTRATADO OBJETO VIGÊNCIA

CONTRATO No 011/2021 NO PRAGAS CONTRO-
LE AMBIENTAL LTDA

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO 
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
POTÁVEL”

12/08/2021 Á 
11/08/2022

Art. 2º - Competirá ao fiscal do Contrato no 011/2021:
a) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a do Contrato 

no 011/2021, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados;

b) Atestar o recebimento dos bens/prestação dos serviços quanto à sua execução 
em conformidade com os termos do Contrato no 011/2021;

c) Outras providencias de responsabilidade do fiscal.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do 

Contrato no 011/2021, deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para 
a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Designar aa servidor desta ARBEL, Homero Silva Pereira, matrícula 
0508209-013 para que na ausência do titular, exerça o encargo como suplente.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, perma-
necendo até a vigência contratual, podendo ser revogada, alterada ou prorrogada a 
qualquer tempo, a critério da autoridade competente.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA
Diretora-Presidente – ARBEL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 370/2021- ARBEL/BELÉM

Fica DISPENSADA A LICITAÇÃO, na forma do art. 24, inciso II, art. 26, pa-
rágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e o Parecer Jurídico nº 032/2021/PROJU/
ARBEL acostados aos autos. 

OBJETO: Contratação empresa especializada em serviços de higienização e de-
sinfecção dos reservatórios de água potável.

 
NOME DO CREDOR: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA, em-

presa com sede estabelecida na Trav. Mariz e Barros nº 1678, Bairro Pedreira, Belém/
PA, Cep: 66085170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.972.711/0001-41, neste ato 
representada pelo Sr. JOSIAS RODRIGUES DE MESQUITA, brasileiro, portador do 
RG nº. 00100960401 DETRAN/PA e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº. 
223.270.882-91, residente e domiciliado em Belém/PA. 

PRAZO: 12 meses, a contar da assinatura do contrato. 

Dotação orçamentária: Elemento de despesa: 33.90.39.0000 – OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA. 

Valor global: R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais)
Belém/PA, 13 de agosto de 2021. 

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA
DIRETORA PRESIDENTE -ARBEL

EXTRATO DO CONTRATO N° DO CONTRATO: 011/2021

OBJETO DO CONTRATO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFEC-
ÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL”

PARTES: CONTRATANTE: AGÊNCIA REGULADORA MUNI-
CIPAL DE BELÉM – ARBEL.

 CNPJ: 19.670.696/0001-91.
 CONTRATADO: NO PRAGAS CONTROLE AM-

BIENTAL LTDA.
 CNPJ: 05.972.711/0001-41.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O PRESENTE CONTRATO SERÁ REGIDO PELO 

DIPOSTO ART. 24, INCISO II E DEMAIS LEGISLA-
ÇÕES APLICAVEIS AO ASSUNTO. 

VALOR DO CONTRATO: O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 
4.740,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E QUAREN-
TA REAIS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO  
011/2021, SERÁ DE 12/08/2021 a 11 /08/2022. COM 
EFEITO APÓS SUA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 
NO DOM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.07.43.17.122.0007
 ATIVIDADE: 2162
 FONTE DE RECURSO: 201020000
 ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000
DATA DE ASSINATURA:  12 /08/2021.
ASSINATURAS:  ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA – DIRE-

TORA PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADO-
RA MUNICIPAL DE BELÉM, CONTRATANTE, E A 
EMPRESA NO PRAGAS CONTROLE AMBIENTAL 
LTDA, NESTE ATO REPRESENTADO POR JOSIAS 
RODRIGUES DE MESQUITA, CONTRATADA.

DESPACHO AUTORIZATIVO
Processo nº 370/2021 – ARBEL

AUTORIZO a contratação do contrato nº 011/2021 por 12 meses, iniciando na 
data da assinatura do contrato, com a pessoa jurídica NOPRAGAS CONTROLE 
AMBIENTAL LTDA, empresa com sede estabelecida na Trav. Mariz e Barros nº 
1678, Bairro Pedreira, Belém/PA, Cep: 66085-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
05.972.711/0001-41, neste ato representada pelo Sr. JOSIAS RODRIGUES DE MES-
QUITA, brasileiro, portador do RG nº. 00100960401 DETRAN/PA e inscrito no Mi-
nistério da Fazenda sob o CPF nº. 223.270.882-91, residente e domiciliado em Belém/
PA, cujo valor global é de R$ R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais), 
com fundamento no que trata o art. 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações aplicáveis ao assunto, para a eficiência do ato, no que 
couber.

Publique-se.
Belém (PA),  13 de agosto de 2021.

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA
DIRETORA PRESIDENTE/ ARBEL/ BELÉM

DIVERSOS

DANIEL SANTOS DA SILVA, localizado Rua dos Pariquis Nº 3304, Bairro: 
Cremação, torna público a concessão da Licença de Instalação Nº 29/2021 através do 
Processo Nº 6466/2020 perante a SEMMA/Belém. 

Ano LXIII - Nº 14.304


