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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONTRATO N.° 038/2017/PMC DO 
PROCESSO LICITATÓRIO NA 
MODALIDADE CONVITE N.° 
001/2017/PMC, PARA ATENDER A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 
EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE 
CASTANHAL NO PERÍODO DE 26 A 
28/01/2017, NESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PA.   

Contrato para realização de evento 
referente ao Aniversário de Castanhal 
no período de 26 a 28/01/2017, 
neste município de Castanhal/Pará, 
que firmam de um lado a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede 

estabelecida à Av. Barão do Rio 
Branco, nº 2232, Centro, neste 
Município de Castanhal, inscrita no 
CNPJ do Ministério da Fazenda sob o 
nº 05.121.991/0001-84, 
representada por seu Prefeito 

Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA 
MOTA FILHO, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de 
identidade nº 3217611 – SSP/PA e do 
CPF nº 057.959.822-53, residente e 
domiciliado à BR 316, S/N, Km 60, 
nesta Cidade de Castanhal - Pará, 
neste instrumento denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de 
outro lado a Empresa JAPA SOUND 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
PROFISSIONAL LTDA - EPP, com 
sede estabelecida à Avenida 
Presidente Vargas, 6400, Bairro: 
Ianetama - Castanhal - Pará, inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.522.705/0001-
18, representada por seu Sócio o Sr. 
João Hissashi Ohaze, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador da RG 
n.º 2584728 PC/PA e CPF n.º 
443.084.772-04, residente e 
domiciliado à Rua Dom Pedro II, 103,  
Bairro: Estrela, Castanhal-PA, 
denominada neste instrumento 
simplesmente CONTRATADA, 
conforme cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente 

contrato o serviço para realização do 

evento referente ao Aniversário de 
Castanhal no período de 26 a 
28/01/2017, neste Município de 
Castanhal/Pará.   

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1- A contratada compromete-se 
a entregar o objeto do presente 
contrato dentro do prazo estipulado 
no período de 26 a 28/01/2017 nos 
bairros de abrangência do evento 
neste Município de Castanhal/Pará. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS 
RECURSOS FINANCEIROS 

3.1- Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, 
correrão à conta do elemento de 
despesas: 2020 – Fundação Cultural 
de Castanhal-FCC, 
13.392.0012.2.125 – Apoio e 
Promoções de Eventos e Festividades 
Culturais, Artísticos e Religiosas, 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

4.1. Os serviços deverão ser 
efetuados por quota única, mediante 
ordem de serviço emitida pela 
Administração Pública. 

4.2. O local designado para a 
prestação dos serviços licitados 

abrangerá os Bairros: Fonte Boa, 
Estrela, Centro e Jaderlândia, neste 

Município de Castanhal/Pará, em 
espaço determinado pela Fundação 
Cultural de Castanhal-FUNCAST, 
conforme Anexo I, incluindo os 
valores de quaisquer gastos ou 
despesas com transporte, tributos, 
fretes, ônus previdenciários e 
trabalhistas, seguros e outros 
encargos ou acessórios.  

4.3. Os serviços licitados deverão 
ser prestados nos dias e horários 
definidos no Anexo I deste edital, sob 
pena de rescisão contratual e 
aplicação das penalidades sobre 
inadimplemento previstas no Edital e 
no presente contrato. 

4.3.1. Os serviços deverão ser 
prestados de acordo com ordem de 
fornecimento, incluídos os valores de 
quaisquer gastos ou despesas com 
transporte, supervisão, hospedagem, 
alimentação, tributos, fretes, ônus 
previdenciários e trabalhistas, 
seguros e outros encargos ou 
acessórios; 

4.4. Para atender a seus 
interesses, o CONTRATANTE reserva-
se o direito de alterar quantitativos, 
sem que isto implique alteração dos 
preços unitários ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no § 1º do art. 
65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

4.5. A recusa injustificada da 
adjudicatária em assinar o contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-a 
às penalidades legalmente 
estabelecidas. 

4.6. A tolerância do 
CONTRATANTE com qualquer atraso 
ou inadimplemento por parte da 
CONTRATADA não importará, de 
forma alguma, em alteração 
contratual ou novação, podendo o 
CONTRATANTE exercer seus direitos 
a qualquer tempo. 

4.7. O presente contrato não 
poderá ser objeto de cessão ou 
transferência pela CONTRATADA, 
sem autorização por escrito do 
CONTRATANTE, sob pena de 
aplicação de sanção, inclusive 
rescisão. 

4.8. O CONTRATANTE reserva-se 
o direito de não aceitar os serviços em 
desacordo com o previsto no 
Instrumento Convocatório, podendo 
rescindir o contrato nos termos do 
art. 78, inciso I, e aplicar o disposto 
no art. 24, inciso XI, ambos da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 

4.9. Correrá por conta da 
CONTRATADA qualquer indenização 
ou reparação por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros por 

culpa da mesma, seus empregados 
e/ou representantes, decorrentes dos 

serviços contratados.  
4.10. Toda a documentação 

apresentada no instrumento 
convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se 
mencione em um documento e se 
omita em outro será considerado 
especificado e válido. 

4.11. Operações de reorganização 
empresarial, tais como fusão, cisão e 
incorporação, deverão ser 
comunicadas à Administração e, na 
hipótese de restar caracterizada a 
frustração das regras disciplinadoras 
da licitação, ensejarão a rescisão do 
Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DO SETOR 

COMPETENTE PARA 
RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

5.1. A área competente para 
receber, autorizar, conferir e fiscalizar 
o objeto contratado será a FUNCAST 
do CONTRATANTE, observados os 
artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 

8.666/93. 
5.1.1. O responsável pela 

FUNCAST atuará como gestor e 
fiscalizador da execução do objeto 
contratual. 

5.1.2. Após a conferência realizada 
pela FUNCAST, averiguando a 
qualidade da execução contratual, a 
mesma expedirá atestado de 
inspeção, que servirá como 
instrumento de avaliação do 

cumprimento das obrigações 
contratuais e constituirá documento 
indispensável para a liberação dos 
pagamentos. 

5.1.3. A CONTRATADA é obrigada 
a assegurar e facilitar o 
acompanhamento e a fiscalização pela 
Administração, bem como permitir o 
acesso a informações consideradas 
necessárias pela FUNCAST.  

5.2. O CONTRATANTE reserva-se 
o direito de não receber o serviço em 
desacordo com o previsto neste 
ajuste, podendo rescindi-lo, sem 
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prejuízo das sanções previstas neste 
contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

E FORMA DE PAGAMENTO 
6.1. Fica ajustado o valor total do 

presente contrato em R$45.600,00 
(Quarenta e cinco mil e seiscentos 
reais).  

6.2 - O pagamento decorrente da 
concretização do objeto desta licitação 
será efetuado em até 5 (cinco) dias 
úteis, pela Secretaria Municipal de 
Finanças-SEFIN deste Município de 
Castanhal - Pará, por processo legal, 
após a devida comprovação da 
prestação dos serviços e apresentação 
dos documentos fiscais devidos. 

6.3. Em caso de irregularidade na 
emissão dos documentos fiscais, o 

prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, desde 

que devidamente regularizados. 
6.4. Nenhum pagamento será 

efetuado à CONTRATADA, enquanto 
pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira decorrente de 
penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1. São obrigações das partes: 
7.1.1. Do CONTRATANTE: 
7.1.1.1. Indicar os órgãos que 

cabe(em) acompanhar a execução 
contratual em sua latitude 
quantitativa e qualitativa e receber o 
objeto contratual. 

7.1.1.2. Assegurar livre acesso ao 
pessoal da CONTRATADA, 
devidamente identificado, ao local de 
prestação dos serviços, no horário 
estipulado para execução do serviço 
do mesmo. 

7.1.1.3. Notificar a CONTRATADA, 
fixando-lhe prazo para corrigir 

irregularidades observadas na 
prestação dos serviços. 

7.1.1.4. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo empregados da 
CONTRATADA. 

7.1.1.5. Rejeitar os serviços que 
não forem realizados de forma 
satisfatória ou em desconformidade 
com as exigências contidas no edital 
para refazimento. 

7.1.1.6. Requisitar indenização 
pelos serviços que não puderem ser 
refeitos. 

7.1.2. Da CONTRATADA: 
7.1.2.1. Prestar o serviço de 

acordo com as condições fixadas 
neste contrato, obedecendo 
rigorosamente o prazo ajustado neste 
contrato, sob pena de rescisão 
contratual e conseqüente 
ressarcimento por perdas e danos. 

7.1.2.2.. Responsabilizar-se pela 
qualidade dos serviços prestados, se 
obrigando a refazê-los, caso se 

comprove a má qualidade, ou fora das 
especificações técnicas e padrões de 
qualidade, sem nenhum ônus para o 
CONTRATANTE. 

7.1.2.3. Observar, rigorosamente, 
o melhor padrão de qualidade e 
confiabilidade dos serviços 
executados. 

7.1.2.4. Responsabilizar-se pelos 
serviços que não puderem ser 
refeitos, obrigando-se a indenizar o 
CONTRATANTE. 

7.1.2.5. Substituir ou refazer, de 
imediato, às suas expensas, o serviço 
que não se adequar às especificações 
constantes deste contrato. 

7.1.2.6. Providenciar a imediata 
correção das deficiências apontadas 
pelo Município quanto à prestação 

dos serviços contratados, a teor do 
art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 
7.1.2.7. Responsabilizar-se penal e 

civilmente por prejuízo ou dano 
causado no ato da prestação dos 
serviços ao CONTRATANTE, aos seus 
funcionários ou a terceiros, por força 
do art. 70 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

7.1.2.8. Responder pelos danos 
causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, 
durante a prestação dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo 
CONTRATANTE.   

7.1.2.9. Responder, em relação aos 
seus empregados, por todas as 
despesas decorrentes do serviço 
prestado, tais como: salários, seguros 
de acidente, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, vales-
refeição, vales-transporte e outras 
que porventura venham a ser criadas 

e exigidas pelo Governo. 
7.1.2.10. Responsabilizar-se pelos 

encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

7.1.2.11. Assumir todos os 
encargos de demanda trabalhista, 
civil ou penal, relacionadas ao serviço 
executado. 

7.1.2.12. Realizar todos os 
serviços necessários à perfeita 

execução do objeto contratado, 
mesmo que não tenham sido cotados, 
bem como a reparação de qualquer 
dano causado ao patrimônio do 
CONTRATANTE resultante da 
execução dos serviços.  

7.1.2.13. Fornecer todo material e 
mão-de-obra necessários à fiel e 
perfeita execução dos serviços, que 
não terá qualquer vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE. 

7.1.2.14. Manter, durante toda a 
vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar ao 
CONTRATANTE, imediatamente, 
qualquer fato superveniente que 
possa comprometer a manutenção do 
contrato. 

7.1.2.15. Efetuar o registro dos 
serviços necessários do anexo I do 
Edital, no CREA/PA, apresentando a 
ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) do Responsável Técnico pela 
execução dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS 
SANÇÕES 

8.1. Pela inexecução das condições 
contratuais, a CONTRATADA ficará 
sujeita às penalidades de advertência, 
multa, suspensão temporária do 

direito de licitar e contratar com o 
Município de Castanhal/Pará e/ou 

declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a 
Administração Pública, de acordo com 
os artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilização civil e penal 
cabíveis, garantido o contraditório e a 
ampla defesa. 

8.1.1. Ficam estabelecidos os 
seguintes percentuais de multas 
decorrentes do descumprimento 
contratual: 

8.1.1.1. O atraso de até 3 (três 
horas), multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do contrato, por hora de 
atraso. 

8.1.1.2. O atraso superior a 3 
(três) horas, multa de 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre o valor do 
contrato. 

8.1.1.3. 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do contrato, no caso da 
adjudicatária, injustificadamente, 
desistir do mesmo, causar a sua 
rescisão e incorrer em inexecução 

contratual. 
8.1.2. O valor das multas 

aplicadas, após regular processo 
administrativo, deverá ser pago por 
meio de guia própria, ao 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 
3 (três) dias úteis a contar da data da 
sua aplicação. 

8.1.3. As sanções previstas 
poderão ser aplicadas 
cumulativamente, de acordo com a 

gravidade do descumprimento, após 
regular processo administrativo, 
garantido o contraditório e a ampla 
defesa. 

8.1.4. Para assegurar o 
cumprimento de obrigações definidas 
neste Contrato como de 
responsabilidade da CONTRATADA, a 
Administração poderá reter parcelas 
de pagamentos contratuais ou 
eventuais créditos de sua 
titularidade, bem como executar 
garantia prestada ou interpor medida 
judicial cabível. 
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8.1.5. As multas e penalidades 
previstas neste Contrato não têm 
caráter compensatório, sendo que o 
seu pagamento não exime a 
CONTRATADA da responsabilidade 
pela reparação de eventuais danos, 
perdas ou prejuízos causados à 
Administração por atos comissivos ou 
omissivos de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA NONA – DA 
RESCISÃO 

9.1. O contrato poderá ser 
rescindido nas hipóteses e condições 
previstas na legislação pertinente.
  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA 
PUBLICAÇÃO 

10.1. O extrato do presente 
contrato será publicado no Diário 

Oficial do Município de 
Castanhal/Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 
DO FORO 

11.1. Fica eleito o foro da comarca 
de Castanhal/Pará para solucionar 
quaisquer dúvidas quanto à execução 
do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes 
firmam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 
Castanhal (PA), 26 de janeiro de 2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
JAPA SOUND SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

PROFISSIONAL - EPP 
João Hissashi Ohaze 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
1- _____________ 2- _____________ 
      Nome:  Nome: 
      CPF:  CPF: 

CONTRATO N.° 037/2017/PMC DO 
PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
CONVITE N.° 001/2017/PMC, PARA 
ATENDER A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE 
CASTANHAL NO PERÍODO DE 26 A 
28/01/2017, NESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PA.   

Contrato para realização de evento 
referente ao Aniversário de Castanhal 
no período de 26 a 28/01/2017, 
neste município de Castanhal/Pará, 
que firmam de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede 
estabelecida à Av. Barão do Rio 
Branco, nº 2232, Centro, neste 
Município de Castanhal, inscrita no 
CNPJ do Ministério da Fazenda sob o 
nº 05.121.991/0001-84, 
representada por seu Prefeito 

Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA 
MOTA FILHO, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de 
identidade nº 3217611 – SSP/PA e do 
CPF nº 057.959.822-53, residente e 
domiciliado à BR 316, S/N, Km 60, 
nesta Cidade de Castanhal - Pará, 

neste instrumento denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de 
outro lado a Empresa E. B. DA SILVA 
JÚNIOR SERVIÇOS EIRELI-EPP, com 
sede estabelecida à Rua João Fanjas, 
n.° 50, Bairro: Centro – Município de 
Benevides/Pará, inscrita no CNPJ sob 
o nº 18.028.737/0001-88, 
representada por seu Sócio o Sr. Elias 
Barbosa da Silva Junior, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador da RG 
n.º 6259172-2 PC/PA e CPF n.º 
022.872.362-01, residente e 
domiciliado à Rua Pedro Marques de 
Mesquita, n.° 500, Bairro: Fundos 
Município de Marituba/Pará, 
denominada neste instrumento 
simplesmente CONTRATADA, 
conforme cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 
OBJETO 

Constitui objeto do presente 
contrato o serviço para realização do 
evento referente ao Aniversário de 
Castanhal no período de 26 a 
28/01/2017, neste Município de 
Castanhal/Pará.   

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1- A contratada compromete-se 
a entregar o objeto do presente 
contrato dentro do prazo estipulado 
no período de 26 a 28/01/2017 nos 
bairros de abrangência do evento 
neste Município de Castanhal/Pará. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS 
RECURSOS FINANCEIROS 

3.1- Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, 
correrão à conta do elemento de 
despesas: 2020 – Fundação Cultural 
de Castanhal-FCC, 
13.392.0012.2.125 – Apoio e 
Promoções de Eventos e Festividades 
Culturais, Artísticos e Religiosas, 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica.  
CLÁUSULA QUARTA – DAS 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

4.1. Os serviços deverão ser 
efetuados por quota única, mediante 
ordem de serviço emitida pela 
Administração Pública. 

4.2. O local designado para a 
prestação dos serviços licitados 
abrangerá os Bairros: Fonte Boa, 

Estrela, Centro e Jaderlândia, neste 
Município de Castanhal/Pará, em 
espaço determinado pela Fundação 
Cultural de Castanhal-FUNCAST, 
conforme Anexo I, incluindo os 
valores de quaisquer gastos ou 
despesas com transporte, tributos, 
fretes, ônus previdenciários e 
trabalhistas, seguros e outros 
encargos ou acessórios.  

4.3. Os serviços licitados deverão 
ser prestados nos dias e horários 
definidos no Anexo I deste edital, sob 
pena de rescisão contratual e 

aplicação das penalidades sobre 
inadimplemento previstas no Edital e 
no presente contrato. 

4.3.1. Os serviços deverão ser 
prestados de acordo com ordem de 
fornecimento, incluídos os valores de 
quaisquer gastos ou despesas com 
transporte, supervisão, hospedagem, 
alimentação, tributos, fretes, ônus 
previdenciários e trabalhistas, 
seguros e outros encargos ou 
acessórios; 

4.4. Para atender a seus 
interesses, o CONTRATANTE reserva-
se o direito de alterar quantitativos, 
sem que isto implique alteração dos 
preços unitários ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no § 1º do art. 
65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

4.5. A recusa injustificada da 
adjudicatária em assinar o contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-a 
às penalidades legalmente 
estabelecidas. 

4.6. A tolerância do 
CONTRATANTE com qualquer atraso 
ou inadimplemento por parte da 
CONTRATADA não importará, de 
forma alguma, em alteração 
contratual ou novação, podendo o 
CONTRATANTE exercer seus direitos 
a qualquer tempo. 

4.7. O presente contrato não 
poderá ser objeto de cessão ou 
transferência pela CONTRATADA, 
sem autorização por escrito do 
CONTRATANTE, sob pena de 
aplicação de sanção, inclusive 
rescisão. 

4.8. O CONTRATANTE reserva-se 
o direito de não aceitar os serviços em 
desacordo com o previsto no 

Instrumento Convocatório, podendo 
rescindir o contrato nos termos do 
art. 78, inciso I, e aplicar o disposto 
no art. 24, inciso XI, ambos da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 

4.9. Correrá por conta da 
CONTRATADA qualquer indenização 
ou reparação por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros por 
culpa da mesma, seus empregados 
e/ou representantes, decorrentes dos 

serviços contratados.  
4.10. Toda a documentação 

apresentada no instrumento 
convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se 
mencione em um documento e se 
omita em outro será considerado 
especificado e válido. 

4.11. Operações de reorganização 
empresarial, tais como fusão, cisão e 
incorporação, deverão ser 
comunicadas à Administração e, na 
hipótese de restar caracterizada a 
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frustração das regras disciplinadoras 
da licitação, ensejarão a rescisão do 
Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DO SETOR 
COMPETENTE PARA RECEBIMENTO 
E FISCALIZAÇÃO 

5.1. A área competente para 
receber, autorizar, conferir e fiscalizar 
o objeto contratado será a FUNCAST 
do CONTRATANTE, observados os 
artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

5.1.1. O responsável pela 
FUNCAST atuará como gestor e 
fiscalizador da execução do objeto 
contratual. 

5.1.2. Após a conferência realizada 
pela FUNCAST, averiguando a 
qualidade da execução contratual, a 

mesma expedirá atestado de 
inspeção, que servirá como 

instrumento de avaliação do 
cumprimento das obrigações 
contratuais e constituirá documento 
indispensável para a liberação dos 
pagamentos. 

5.1.3. A CONTRATADA é obrigada 
a assegurar e facilitar o 
acompanhamento e a fiscalização pela 
Administração, bem como permitir o 
acesso a informações consideradas 
necessárias pela FUNCAST.  

5.2. O CONTRATANTE reserva-se 
o direito de não receber o serviço em 
desacordo com o previsto neste 
ajuste, podendo rescindi-lo, sem 
prejuízo das sanções previstas neste 
contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E 
FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. Fica ajustado o valor total do 
presente contrato em R$33.960,00 
(Trinta e três mil, novecentos e 
sessenta reais).  

6.2 - O pagamento decorrente da 
concretização do objeto desta licitação 

será efetuado em até 5 (cinco) dias 
úteis, pela Secretaria Municipal de 
Finanças-SEFIN deste Município de 
Castanhal - Pará, por processo legal, 
após a devida comprovação da 
prestação dos serviços e apresentação 
dos documentos fiscais devidos. 

6.3. Em caso de irregularidade na 
emissão dos documentos fiscais, o 
prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, desde 

que devidamente regularizados. 
6.4. Nenhum pagamento será 

efetuado à CONTRATADA, enquanto 
pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira decorrente de 
penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1. São obrigações das partes: 
7.1.1. Do CONTRATANTE: 
7.1.1.1. Indicar os órgãos que 

cabe(em) acompanhar a execução 

contratual em sua latitude 
quantitativa e qualitativa e receber o 
objeto contratual. 

7.1.1.2. Assegurar livre acesso ao 
pessoal da CONTRATADA, 
devidamente identificado, ao local de 
prestação dos serviços, no horário 
estipulado para execução do serviço 
do mesmo. 

7.1.1.3. Notificar a CONTRATADA, 
fixando-lhe prazo para corrigir 
irregularidades observadas na 
prestação dos serviços. 

7.1.1.4. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo empregados da 
CONTRATADA. 

7.1.1.5. Rejeitar os serviços que 
não forem realizados de forma 

satisfatória ou em desconformidade 
com as exigências contidas no edital 

para refazimento. 
7.1.1.6. Requisitar indenização 

pelos serviços que não puderem ser 
refeitos. 

7.1.2. Da CONTRATADA: 
7.1.2.1. Prestar o serviço de 

acordo com as condições fixadas 
neste contrato, obedecendo 
rigorosamente o prazo ajustado neste 
contrato, sob pena de rescisão 
contratual e conseqüente 
ressarcimento por perdas e danos. 

7.1.2.2.. Responsabilizar-se pela 
qualidade dos serviços prestados, se 
obrigando a refazê-los, caso se 
comprove a má qualidade, ou fora das 
especificações técnicas e padrões de 
qualidade, sem nenhum ônus para o 
CONTRATANTE. 

7.1.2.3. Observar, rigorosamente, 
o melhor padrão de qualidade e 
confiabilidade dos serviços 
executados. 

7.1.2.4. Responsabilizar-se pelos 
serviços que não puderem ser 

refeitos, obrigando-se a indenizar o 
CONTRATANTE. 

7.1.2.5. Substituir ou refazer, de 
imediato, às suas expensas, o serviço 
que não se adequar às especificações 
constantes deste contrato. 

7.1.2.6. Providenciar a imediata 
correção das deficiências apontadas 
pelo Município quanto à prestação 
dos serviços contratados, a teor do 
art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 
7.1.2.7. Responsabilizar-se penal e 

civilmente por prejuízo ou dano 
causado no ato da prestação dos 
serviços ao CONTRATANTE, aos seus 
funcionários ou a terceiros, por força 
do art. 70 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

7.1.2.8. Responder pelos danos 
causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, 
durante a prestação dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo 
CONTRATANTE.   

7.1.2.9. Responder, em relação aos 
seus empregados, por todas as 
despesas decorrentes do serviço 
prestado, tais como: salários, seguros 
de acidente, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, vales-
refeição, vales-transporte e outras 
que porventura venham a ser criadas 
e exigidas pelo Governo. 

7.1.2.10. Responsabilizar-se pelos 
encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

7.1.2.11. Assumir todos os 
encargos de demanda trabalhista, 
civil ou penal, relacionadas ao serviço 

executado. 
7.1.2.12. Realizar todos os 

serviços necessários à perfeita 
execução do objeto contratado, 
mesmo que não tenham sido cotados, 
bem como a reparação de qualquer 
dano causado ao patrimônio do 
CONTRATANTE resultante da 
execução dos serviços.  

7.1.2.13. Fornecer todo material e 
mão-de-obra necessários à fiel e 
perfeita execução dos serviços, que 
não terá qualquer vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE. 

7.1.2.14. Manter, durante toda a 
vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar ao 
CONTRATANTE, imediatamente, 
qualquer fato superveniente que 
possa comprometer a manutenção do 
contrato. 

7.1.2.15. Efetuar o registro dos 
serviços necessários do anexo I do 
Edital, no CREA/PA, apresentando a 

ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) do Responsável Técnico pela 
execução dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS 
SANÇÕES 

8.1. Pela inexecução das condições 
contratuais, a CONTRATADA ficará 
sujeita às penalidades de advertência, 
multa, suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com o 
Município de Castanhal/Pará e/ou 

declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a 
Administração Pública, de acordo com 
os artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilização civil e penal 
cabíveis, garantido o contraditório e a 
ampla defesa. 

8.1.1. Ficam estabelecidos os 
seguintes percentuais de multas 
decorrentes do descumprimento 
contratual: 

8.1.1.1. O atraso de até 3 (três 
horas), multa de 5% (cinco por cento) 
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sobre o valor do contrato, por hora de 
atraso. 

8.1.1.2. O atraso superior a 3 
(três) horas, multa de 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre o valor do 
contrato. 

8.1.1.3. 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do contrato, no caso da 
adjudicatária, injustificadamente, 
desistir do mesmo, causar a sua 
rescisão e incorrer em inexecução 
contratual. 

8.1.2. O valor das multas 
aplicadas, após regular processo 
administrativo, deverá ser pago por 
meio de guia própria, ao 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 
3 (três) dias úteis a contar da data da 
sua aplicação. 

8.1.3. As sanções previstas 
poderão ser aplicadas 

cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, após 
regular processo administrativo, 
garantido o contraditório e a ampla 
defesa. 

8.1.4. Para assegurar o 
cumprimento de obrigações definidas 
neste Contrato como de 
responsabilidade da CONTRATADA, a 
Administração poderá reter parcelas 
de pagamentos contratuais ou 
eventuais créditos de sua 
titularidade, bem como executar 
garantia prestada ou interpor medida 
judicial cabível. 

8.1.5. As multas e penalidades 
previstas neste Contrato não têm 
caráter compensatório, sendo que o 
seu pagamento não exime a 
CONTRATADA da responsabilidade 
pela reparação de eventuais danos, 
perdas ou prejuízos causados à 
Administração por atos comissivos ou 
omissivos de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. O contrato poderá ser 
rescindido nas hipóteses e condições 
previstas na legislação pertinente.
  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA 
PUBLICAÇÃO 

10.1. O extrato do presente 
contrato será publicado no Diário 
Oficial do Município de 
Castanhal/Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 

DO FORO 
11.1. Fica eleito o foro da comarca 

de Castanhal/Pará para solucionar 
quaisquer dúvidas quanto à execução 
do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes 
firmam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 
Castanhal (PA), 26 de janeiro de 2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
E. B. DA SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI-EPP 

Elias Barbosa da Silva 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
1- _____________ 2- _____________ 
      Nome:  Nome: 
      CPF:  CPF: 

 
PORTARIA Nº 361/17, DE 06/02/2017 

TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR CONCURSO 
PÚBLICO DETERMINADO PELO EDITAL Nº 
001/2012, DE 25.04.2012, EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Nº 006/16, DE 21.10.2016 E 
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE POSSE Nº 
001/17, DE 19.01.2017. 

O Prefeito Municipal de Castanhal, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais que lhe 
confere o artigo 124, Inciso II Alínea “B” da Lei 
Orgânica do Município. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear para exercerem o cargo de 

provimento efetivo por terem sido aprovados em 
Concurso Público os cidadãos, abaixo 
relacionados, lotação Comando da Guarda 
Municipal 

GUARDA MUNICIPAL- ZONA URBANA 
1.  Adriano da Silva Remigio 

2.  Airton Júlio da Silva Monteiro 

3.  Alexandre Farias  Novaes 

4.  Ana do Socorro Carlos da Silva 

5.  Andrey Tupinambás Magno de Aguiar 

6.  Aratéia Reis Bezerra 

7.  Ariane Ferreira Farias 

8.  Arlen Carlos Castro dos Santos 

9.  Arthur Wagner Alves Santos 

10.  Audson Azulay Melo 

11.  Cleydson Roberto Ribeiro Ramos 

12.  Danilo Cordeiro da Fonseca 

13.  Darlei Lima de Moura 

14.  Débora Nazaré de Souza 

15.  Dilvane de Souza e Sousa 

16.  Edilson Baia da Silva 

17.  Elenice de Nazaré Corrêa 

18.  Estevão Jaques Pereira 

19.  Eugênio Lopes da Silva 

20.  Fabíola Carvalho do Rosário 

21.  Fabricio Athayde Silva 

22.  Fabricio Lopes Marques 

23.  Francisca de Fatima dos Passos Noronha 

24.  Francisco Moreira Barbosa Júnior 

25.  Francisdalva Pinheiro Bezerra 

26.  Gerson de Jesus Barata 

27.  Gilberto Lopes de Andrade- PCD 

28.  Gilmar Mendes da Silva 

29.  Gilson Silva Sousa 

30.  Gilvando Mendonca Cunha 

31.  Heliodoro Ferreira Monteiro 

32.  Helmar dos Santos Mendes 

33.  Jailson Gusmão da Silva 

34.  Joá Maciel da Silva 

35.  João Salatiel Nascimento Pereira 

36.  Joel Moraes de Oliveira 

37.  José Carlos Lameira Lima- PCD 

38.  José Maximiano da Silva Filho 

39.  José Ribamar de Lima 

40.  Joviano Pereira Alves Júnior 

41.  Laide Peres Moreira de Oliveira 

42.  Lenilson dos Reis Almeida 

43.  Leonel Costa Reis- PCD 

44.  Lucinéia do Socorro da Silva Moura- PCD 

45.  Lucinete Santos da Silva 

46.  Lúcio Fabricio Machado de Brito 

47.  Marcus Albert Rodrigues Ipiranga 

48.  Marcus Michel da Silva Brandão 

49.  Marivaldo Cunha de Oliveira 

50.  Marleyde Cardoso de Oliveira 

51.  Messias Coelho da Rocha 

52.  Milena Coelho de Farias 

53.  Moises Cordeiro de Oliveira 

54.  Mysslene de Sales Macêdo 

55.  Natanael Gonçalves da Silva 

56.  Nivaldo Juvino dos Santos 

57.  Ocilene Sousa da Silva 

58.  Ocivaldo Barros Pinto 

59.  Oséias Saraiva dos Santos 

60.  Ourivaldo Rocha Sarmento 

61.  Paulo Hugo da Costa Nascimento 

62.  Priscyla Neves Cardoso 

63.  Rafaela Miranda dos Santos 

64.  Raimundo Valderi da Costa Silva 

65.  Renato Junior Souza Silva 

66.  Rodrigo Valente Cunha 

67.  Rogerio Ribeiro Gomes 

68.  Ronaldo Ferreira da Silva 

69.  Rosalva Lima Maia 

70.  Rubenor Sá Garcia 

71.  Sandra do Carmo Sozinho Souza 

72.  Sandro Roberto Lima Corrêa 

73.  Sharles Alberto Rocha Ferreira 

74.  Sidney Monteiro de Souza 

75.  Silvana Gomes Magalhaes 

76.  Toni de Aviz Barbosa 

77.  Vanderson Souza Pereira 

78.  Vinicius Messias de Moraes 

79.  Wanglês Leite Tavares 

80.  Washington Luiz de Jesus Muniz 

81.  Wellington Oliveira Botelho 

GUARDA MUNICIPAL - ZONA RURAL 
1.  Adilson Randson Vieira da Silva 

2.  Elielson Fonseca Alfaia 

3.  Elinaldo da Silva Costa- PCD 

4.  Glebson Cley Gomes da Silva 

5.  Jailson Monteiro da Silva 

6.  José Hailton Corrêa da Costa 

7.  Lucindo Moraes Lisbôa 

8.  Odanilda Santos Assunção 

9.  Onesimo Cardoso Monteiro 

10.  Raimundo Sandro Picanço Silva 

11.  Ramildo Igreja Marcos 

12.  Wagner da Silva Rodrigues 

Art. 2º - O Estágio probatório é o determinado 
pelo artigo 26 da Lei nº 003/99, de 04.02.99. Da 
mesma forma que a posse dar-se-á após o 
cumprimento da determinação dos Artigos 31 e 36 
da mesma Lei. 

Art.3º- O servidor será avaliado 
permanentemente na conformidade do Parágrafo 
Único do Artigo 26 da Lei nº 003/99, de 04.02.99. 
Caso não preencha os requisitos primordiais será 
exonerado na forma da Lei.           

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município.  

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de 

fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 


