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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO N.° 015/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª 
via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA. 

A CONTRATADA é a Empresa DANTAS E 
ANDRADE LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
13.045.634/0001-02, com sede estabelecida na 
Rodovia Castanhal/Curuçá, nº S/N, Bairro: Agrovila 
Campina, neste Município de Castanhal - Pará, 
representada pelo seu sócio JOSÉ ALCIR 
DANTAS SAMPAIO, brasileiro, solteiro, portador 
do RG. n.º 3190320 e do CPF n.º 597.849.112-72, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1- O preço total estimado será de R$ 
147.362,40 (Cento e Quarenta e Sete Mil, 
Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta 
Centavos), sendo, portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 

Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 

do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da Silva Paiva Júnior, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidades contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 
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Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5-Efetuar o pagamento à contratada, mediante 
a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1-O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCI
A  

PENALIDADES QUE PODERÃO 
SER APLICADAS  

Executar os 
serviços fora 
do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por 
dia de atraso, aplicada sobre o 
valor do serviço não realizado, 
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 
veículo, 
quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do 
valor do instrumento contratual ou 
equivalente / nota de empenho.  

Deixar de 
entregar 
documentação 
exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do 
valor do instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho/valor total estimado 
para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do 
valor do instrumento contratual ou 
equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de 
executar 
qualquer 
obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei 
e no edital do 
presente 
instrumento, 
em que não se 
comine outra 
penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) 
por dia de atraso, aplicada sobre 
o valor do instrumento contratual 
ou equivalente /nota de empenho, 
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 do objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do instrumento 
contratual ou equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução 
parcial do 
objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente a 
parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 

A CONTRATANTE tem a faculdade de 
rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de fevereiro de 2017. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
DANTAS E ANDRADE LTDA – ME 

José Alcir Dantas Sampaio 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIPO 
VEÍC
ULO 

TRAJE
TO, 

CATE
GORIA 

E 
TURN

O 

KM                               
IDA 

VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TOT
AL 
KM 

DIA
S 

NO 
MÊ
S 

DAN
TAS 

E 
AND
RAD

E 

SUB-
TOTAL 

 

54 
Ôn
ibu
s 

Baca
balzin
ho/Ca
mpina
s/Rod
.Cast.

65 65 1 
13
0 

20 
               
3,0
2  

          
7.852,00  

T 
alta. 
Km 

27/24
/São 
lucas/
23/21
/19/1

7 
Com 
São 

Paulo
/12 

para 
Casta
nhal 
com 

retorn
o 

Disce
nte-

Aman
hã. 

 

58 
Ôn
ibu
s 

Apeú/
Ag. 
Boa 
vista/
Escol

a 
Emíli

a 
Gime
nez 
com 

retorn
o de 
Doce
nte-

disce
nte-

Tarde
. 

47 47 1 94 20 
               
3,0
3  

          
5.696,40  

 

61 
Ôn
ibu
s 

Ag.Ba
cabal/
km 2, 

km 
17, 

km 14 
para 

Casta
nhal 
com 

retorn
o 

disce
nte-

Noite. 

28 28 1 56 20 
               
2,9
9  

          
3.348,80  

 

62 
Ôn
ibu
s 

Rama
l do 

Mara
panim
/Titanl
ândia/
Dist. 
Do 

Apeú 
com 

retorn
o 

disce
nte-

manh
ã 

62 62 1 
12
4 

20 
               
3,0
9  

          
7.663,20  

 

 
 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$  24.560,40  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
 R$ 147.362,40  

DANTAS E ANDRADE LTDA – ME 
José Alcir Dantas Sampaio 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO N.° 027/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e 
do CPF n.º 057.959.822-53, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA. 

A CONTRATADA é a Empresa E. J. 
TRANSPORTE LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF 
n.º 04.325.715/0001-75, com sede estabelecida na 
Travessa Barão de Cametá, nº 10, Quadra J, 
Bairro: Imperador, neste Município de Castanhal - 
Pará, representada pelo seu sócio Elton Sampaio 
da Silva, brasileiro, solteiro, portador do RG. n.º 
4349630 e do CPF n.º 697.181.992-68, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal/PA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1- O preço total estimado será de R$ 
330.516,00 (Trezentos e Trinta Mil, Quinhentos e 
Dezesseis Reais), sendo portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 

Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 

no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 

segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1– Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da Silva Paiva Júnior, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidade contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
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com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1-O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os 
serviços fora do 
prazo estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não 
realizado, 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 veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente / 
nota de empenho.  

Deixar de entregar 
documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente 
/nota de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  
Comunicar ao Ministério 

Público  

Deixar de executar 
qualquer obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei e 
no edital do 
presente 
instrumento, em 
que não se comine 
outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho, 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 
do objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 02 
(dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução parcial 
do objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente 
a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 

A CONTRATANTE tem a faculdade de 
rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de Fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
E. J. TRANSPORTE LTDA – ME 

Elton Sampaio da Silva 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

I
T
E
M 

T
I
P
O
 
V
E

TR
AJ
ET
O, 
CA
TE
G

KM                               
IDA   
VOL
TA 

N
º  
V
I
A
G
E

T
O
T
A
L
 
K

D
I
A
S
 
N
O

E
. 
J
. 
T
R
A

SUB-
TOTAL 

Í
C
U
L
O 

O
RI
A 
E 
TU
R
N
O 

M M  
M
Ê
S 

N
S
P
O
R
T
E 

 

29 
Ôni
bus 

Ag. 
Bacuri
/ São 
Pedro
/ 
Santa 
Luzia/ 
Cupiú
ba/ 
Heliol
ãndia/ 
Bom 
Jesus
/ St. 
Catari
na 
com 
retorn
o 
disce
nte-
Manh
ã 

50 50 1 100 20 
2,7
9 

          
5.580,00  

 

30 
Ôni
bus 

Ag. 
Bacuri
/ São 
Pedro
/ 
Santa 
Luzia/ 
Cupiú
ba/ 
Heliol
ãndia/ 
Bom 
Jesus
/ St. 
Catari
na 
com 
retorn
o 
disce
nte-
Tarde 

47 47 1 94 20 
               
2,7
9  

          
5.245,20  

 

51 
Ôni
bus 

Rama
l Bom 
Jesus
/ Rod. 
Cast.
Terra 
Alta/ 
Km 
23 p/ 
Esc. 
Anitta 
Garib
alde/ 
Esc. 
Dom 
Milton 
com 
retono 

54 54 2 108 20 
               
2,8
8  

          
6.220,80  
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disce
nte 
Manh
ã e 
Tarde
. 

 

52 
Ôni
bus 

Ag. 
Anitta 
Garib
alde/k
m 
14/Co
m 
São 
Paulo/
Rama
l do 
km 
09/Co
nj do 
km 07 
para 
Casta
nhal 
com 
retorn
o 
disce
nte -
Noite 

60 60 1 120 20 
               
2,8
4  

          
6.816,00  

 

53 
Ôni
bus 

Rod.C
astan
hal 
T.alta/
km 
14/12 
p/Esc
ola 
Iranei
de 
Samp
aio 
com 
retorn
o 
Disce
ntes - 
Manh
ã a 
Tarde
. 

90 90 2 180 20 
               
3,1
5  

        
11.340,00  

 

59 
Ôni
bus 

Trans. 
Km 
09/Ra
mal 
Marap
anim/
Ag.Ira
cema/
Rama
l Stª 
Terezi
nha/C
om 
Stª 
luzia  
p/Cas
tanhal 
com 
retorn
o 

42 42 1 84 20 
               
3,0
4  

          
5.107,20  

disce
nte 
Aman
hã 

 

60 
Ôni
bus 

Trans. 
Km 
09/Ra
mal 
Marap
anim/
Rama
l do 
Tauá 
p 
Agr.Ir
ecem
a com 
retorn
o 
Intern
o 
disce
nte-
Noite. 

33 33 1 66 20 
               
3,0
4  

          
4.012,80  

 

84 
Ôni
bus 

Pacuq
uara – 
Cabe
ceira 
do 
Apeú 
–  
ramai
s 
adjac
entes 
- 
Centr
o 
Casta
nhal - 
manh
ã - 
tarde 
e 
noite 

90 90 3 180 20 
2,9
9 

        
10.764,00  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$  55.086,00  
 

06 
MESE
S 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

 
R$330.516,00  

E. J. TRANSPORTE LTDA – ME 
Elton Sampaio da Silva 

CONTRATO N.º 017/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 

Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª 
via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA. 

A CONTRATADA é a Empresa EXPRESSO 
ALCÂNTARA & COMÉRCIO EIRELE – ME, 
inscrita no CNPJ/MF n.º 17.425.782/0001-03, com 
sede estabelecida na Rua José Caetano de Sousa, 
nº 4, Caiçara, neste Município de Castanhal, 
representada pelo Sr. Ivanildo Alcântara da Silva, 
brasileiro, solteiro, comerciante, portadora do RG. 
n.º 2617221 e do CPF n.º 634.804.682-68, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.º 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1- O preço total estimado será de R$ 
88.927,20 (oitenta e oito mil novecentos e vinte e 
sete reais e vinte centavos), sendo, portanto, por 
conta da contratada todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes 
sobre a prestação de serviço, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o 
seu recolhimento e absorção. 

Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n. º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  
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7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas: 

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11- Tratar com cortesia e urbanidade os 
alunos transportados, como permitir o livre acesso 
aos servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da Silva Paiva Junior, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidades contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1-O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCI
A  

PENALIDADES QUE PODERÃO 
SER APLICADAS  

Executar os 
serviços fora 
do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por 
dia de atraso, aplicada sobre o 
valor do serviço não realizado, 
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 
veículo, 
quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do 
valor do instrumento contratual ou 
equivalente / nota de empenho.  

Deixar de 
entregar 
documentação 
exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do 
valor do instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho/valor total estimado 
para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do 
valor do instrumento contratual ou 
equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de 
executar 
qualquer 
obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei 
e no edital do 
presente 
instrumento, 
em que não se 
comine outra 
penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) 
por dia de atraso, aplicada sobre 
o valor do instrumento contratual 
ou equivalente /nota de empenho, 
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 do objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do instrumento 
contratual ou equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução 
parcial do 
objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente a 
parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 
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A CONTRATANTE tem a faculdade de 
rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
EXPRESSO ALCANTARA & COMERCIO EIRELE 

– ME 
Ivanildo Alcântara da Silva 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 
VEÍ
CU
LO 

TRAJ
ETO, 
CATE
GORI
A E 
TURN
O 

KM                               
IDA   
VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIA
S 
NO 
MÊ
S 

EX
PR
ES
SO 
AL
CA
NT
AR
A 

SUBTOTA
L 

 

19 

Ô
ni
bu
s 

Beira 
do 
Rio/ 
Ag. 
Bacab
al/ 
Bacab
alzinh
o/ 
Rod. 
Cast. 
Terra 
Alta/ 
km 
19/ 
km 
17/ 
km 14 
p/ 
Casta
nhal 
com 
retorn
o 
disce
nte-
Manh
ã 

60 60 1 120 20 
2,9
9 

 R$     
7.176,00  

 

48 
Ôni
bus 

Rod.C
astan
hal-
T.alta/
km 
27/24/
/21/19
/17/C
onj. 
Do 
km 
07/Jo
sé de 
Alenc
ar 
p/Cas
t. 
Com 
retorn
o  
disce
nte 
Manh
ã e 
tarde 

69 69 2 138 20 
2,7
7 

 R$     
7.645,20  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$ 14.821,20  
 

06 MESES 
VALOR 
GLOBAL 
ESTIMADO 

 R$ 
88.927,20  

EXPRESSO ALCANTARA & COMERCIO EIRELE 
– ME 

Ivanildo Alcântara da Silva 

CONTRATO N.° 016/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e 
do CPF n.º 057.959.822-53, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA. 

A CONTRATADA é a Empresa EXPRESSO 
BOAVENTURA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 
06.076.075/0001-32, com sede estabelecida na 
Rua Fernando Guilhon, nº 1049, Bairro: Zona 
Rural, neste Município de Castanhal - Pará, 
representada pelo seu sócio Cláudio Cesar Barreto 
da Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, portador 
do RG. n.º 3303201 e do CPF n.º 606.466.592-00, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal-PA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 

para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O preço total estimado será de R$ 144.165,60 
(Cento e Quarenta e Quatro  Mil, Cento e Sessenta 
e Cinco Reais e Sessenta Centavos), sendo 
portanto, por conta da contratada todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2-O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3-Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4-Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5-A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 
conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do nº desta dispensa de licitação e o n.º do 
contrato. 

6-As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7-Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
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3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA: 

A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1– Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da Silva Paiva Júnior, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidade contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1 - O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os 
serviços fora do 
prazo estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não 
realizado, 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 veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente / nota 
de empenho.  

Deixar de entregar 
documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente /nota 
de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente/nota 
de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar 
qualquer obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei e 
no edital do 
presente 
instrumento, em 
que não se comine 
outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do instrumento 
contratual ou equivalente /nota 
de empenho, 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 
do objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 02 
(dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do instrumento 
contratual ou equivalente/nota 
de empenho.  

Inexecução parcial 
do objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente a 
parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 

 
A CONTRATANTE tem a faculdade de 

rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
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duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de Fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
EXPRESSO BOAVENTURA LTDA 
Cláudio Cesar Barreto da Silva 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 

VEÍ
CU
LO 

TRAJ
ETO, 
CATE
GORI
A E 

TURN
O 

KM                               
IDA   

VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIA
S 

NO 
MÊ
S 

EX
PR
ES
SO 
BO
A 

VE
NT
UR
A 

SUB-
TOTAL 

 

17 
Ôni
bus 

Ag.Sa
nta 

Terezi
nha/ 

Rama
l 

Pacuq
uara/ 
Rod. 
Vigia/ 
Ag. 

Irace
ma/ 
Rod. 
Cast. 
Terra 
Alta 
com 

retorn
o 

disce
nte-

Manh
ã 

43 43 1 86 20 
3,0
4 

5.228,80 

 

18 
Ôni
bus 

Ag.Sa
nta 

Terezi
nha/M
atado
uro 
para 
Irece
ma 
com 

retorn
o 

disce
nte-

Noite. 

43 43 1 86 20 
3,0
4 

5.228,80 

 

39 
Ôni
bus 

Ag. 
Stª 

Terezi
61 61 1 122 20 

2,9
5 

7.198,00 

nha/R
od 

vigia/r
amal 

Pacuq
uara/
Com 
Stª 

luzia 
c/retor

no- 
Intern

o-
disce
nte-

Manh
ã 

 

40 
Ôni
bus 

Ag. 
Stª 

Terezi
nha/ 
Rod 

Vigia/ 
Rama

l 
Pacuq
uara/ 
Ag. 

Irece
ma / 
Com.
Stª 

luzia 
p/ 

Casta
nhal 
com 

retorn
o 

disce
nte-

Tarde 

54 54 1 108 20 
2,9
5 

6.372,00 

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$  24.027,60  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

 R$144.165,60  

EXPRESSO BOAVENTURA LTDA 
Cláudio Cesar Barreto das Silva 

CONTRATO N.° 022/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e 

do CPF n.º 057.959.822-53, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA. 

A CONTRATADA é a Empresa EXPRESSO 
MAFARRANE LTDA – ME , inscrita no CNPJ/MF 
n.º 04.328.297/0001-70 , com sede estabelecida 
na Alameda Osasco, nº 513, Bairro: Bairro Novo, 
neste Município de Castanhal - Pará, representada 
pelo seu Sócio Marcos Antônio do Vale Chagas , 
brasileiro, solteiro, portadora do RG. n.º 2467581 e 
do CPF n.º 463.333.122-15, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O preço total dos serviços será de R$ 
32.016,00 (trinta e dois mil e dezesseis reais), 
sendo portanto, por conta da contratada todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

1.1 - Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 
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CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 

ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlick da Silva Paiva Junior, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidade contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 

1-O contratado que executar os serviços fora 
do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os 
serviços fora do 
prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não 
realizado, 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 veículo, 
quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente / nota 
de empenho.  

Deixar de 
entregar 
documentação 
exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente /nota 
de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente/nota 
de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de 
executar 
qualquer 
obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei e 
no edital do 
presente 
instrumento, em 
que não se 
comine outra 
penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do instrumento 
contratual ou equivalente /nota 
de empenho, 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 
do objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 02 
(dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do instrumento 
contratual ou equivalente/nota 
de empenho.  

Inexecução 
parcial do objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente a 
parte não executada.  
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CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 

A CONTRATANTE tem a faculdade de 
rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de Fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
EXPRESSO MAFARRANE LTDA – ME 
Marcos Antônio do Vale Chagas 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO:  serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 

VEÍ
CU
LO 

TRAJ
ETO, 
CATE
GORI
A E 

TURN
O 

KM                               
IDA   

VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIA
S 

NO 
MÊ
S 

EX
P. 
MA
FA
RR
AN
E 

SUB-
TOTAL 

 

21 
M.Ô
nibu

s 

Seme
d para 
Ag.Ba
cabal/
Doce
nte-

Tarde
. 

58 58 1 116 20 
2,3
0 

5.336,00 

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$    5.336,00  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

 R$ 32.016,00  

EXPRESSO MAFARRANE LTDA – ME 
Marcos Antônio do Vale Chagas 

CONTRATO N.º 028/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E CONTRATADA, 
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª 
via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA. 

A CONTRATADA é a Empresa F.S DE MELO 
- EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
19.236.136/0001-23, com sede estabelecida no 
Ramal do km 20, s/n, zona rural, neste Município 
de Castanhal, representada pelo Sócio Francinaldo 
Silva de Melo, portadora do RG. n.º 6.561.145 e do 
CPF n.º 011.575.672-82, residente e domiciliado 
no Ramal do Km 20, neste Município de Castanhal.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.º 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O preço total estimado dos serviços será de 
R$ 329.668,80 (Trezentos e vinte e nove mil, 
seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta 
centavos), sendo portanto, por conta da contratada 
todos os impostos, taxas, contribuições, encargos 
e outros custos incidentes sobre a prestação de 
serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

1.1-Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o nº 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 
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8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da Silva Paiva Jr., durante todo 
o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidades contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5-Efetuar o pagamento à contratada, mediante 
a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1-O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os 
serviços fora do 

prazo estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não 
realizado, 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 veículo, quando 

notificado 

 Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente / nota 
de empenho.  

Deixar de entregar 
documentação 

exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente /nota 
de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar 
documentação 

falsa 

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente/nota 
de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar 
qualquer obrigação 

pactuada ou 
prevista em lei e 

no edital do 
presente 

instrumento, em 
que não se comine 
outra penalidade 

 Multa de 0,5% (meio por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do instrumento 
contratual ou equivalente /nota 
de empenho, 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 
do objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 02 
(dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do instrumento 
contratual ou equivalente/nota 
de empenho.  

Inexecução parcial 
do objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 

Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente a 
parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 

A CONTRATANTE tem a faculdade de 
rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
F.S. DE MELO - EIRELI - ME 
Francinaldo Silva de Melo 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados: 

ITE
M 

TIP
O 

VEÍ
CU
LO 

TRAJ
ETO, 
CATE
GORI
A E 

TURN
O 

KM                               
IDA   

VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIA
S 

NO 
MÊ
S 

F. 
S. 
DE 
ME
LO 

SUB-
TOTAL 

 

33 
Ôni
bus 

Calúci
a/Ra
mal 
zé 

rosa/
Assen
tamen
to/No

va 
esper
ança,
15 de 
Maio,
Novo
Temp
o/Co
m.Sa
nta 

luzia,
Rod.S

ão 
Franci
sco-

Dicent

56 56 1 112 20 
2,4
4 

5.465,60 
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e-
Intern

o 
Manh

ã 
 

34 
Ôni
bus 

Calúci
a/ 

Rama
l Zé 

Rosa/ 
Assen
tamen

to/ 
Nova 
Esper
ança, 
15 de 
Maio, 
Novo
Temp

o/ 
Com. 
Santa 
luzia, 
Rod. 
São 

Franci
sco-

Dicent
e-

Intern
o 

Tarde
. 

56 56 1 112 20 
2,4
4 

5.465,60 

 

35 
Ôni
bus 

Calúci
a/ 

Rama
l Zé 

Rosa/ 
Assen
tamen

to/ 
Nova 
Esper
ança, 
15 de 
Maio, 
Novo
Temp

o/ 
Com. 
Santa 
Luzia, 
Rod. 
São 

Franci
sco/ 

Rama
l do 

Moral/ 
Boboi 

km 
14-

Disce
nte 

Intern
o-

Noite 

43 43 1 86 20 
2,4
4 

4.196,80 

 

46 
Ôni
bus 

Ag.Ca
lúcia/
Rama

69 69 1 138 20 
2,4
4 

6.734,40 

l do 
Moura

/km 
17/As
s.Nov

a 
Esper
ança/
ComS

atª 
luzia 
km 

06/Jar
dim 
das 

Acáci
as 

com 
retorn

o 
disce
nte-

Manh
ã 

 

47 
Ôni
bus 

Ag.Ca
lúcia/
Rama
l do 

Moura
/Ram

al 
Boboi/
km 17 
/Rod. 
São 

Franci
sco 
com 

retorn
o 

Disce
nte-

Manh
ã. 

67 67 1 134 20 
2,4
4 

6.539,20 

 

65 
Ôni
bus 

Santa 
Catari
na/Jar

dim 
Model
o/Heli
olândi
a/Bo

m 
Jesus 
para 
Eucio
ne/Mª 
Deus
arina  
disce
nte-

Manh
ã 

50 50 1 100 20 
2,4
4 

4.880,00 

 

66 
Ôni
bus 

Conj. 
Jápii

m 
para 

Jaderl
ândia 
Escol

a 

69 69 1 138 20 
2,4
4 

6.734,40 

Irene 
Titam,
Ana 

Paula,
Cassil
da,P 

Pedro
-

Disce
nte 

Manh
ã,Tar
de. 

 

67 
Ôni
bus 

Santa 
Catari
na/Jar

dim 
Model
o/Heli
olândi
a/Bo

m 
para 
Eucio
ne/Mª 
Deus
arina  
disce
nte-

Tarde 

50 50 1 100 20 
2,4
4 

4.880,00 

 

73 Van 

Castel
o 

Branc
o/ 

Barro 
Branc

o. 
Com. 
Bom 
Jesus
, Ass. 
João 
Batist

a, 
Bacuri 
com 

retorn
o 

Intern
o-

Manh
ã. 

53 53 1 106 20 
1,5
8 

3.349,60 

 

74 Van 

Castel
o 

Branc
o/ 

Barro 
Branc

o. 
Com. 
Bom 
Jesus
, Ass. 
João 
Batist

a, 
Bacuri 
com 

retorn
o 

53 53 1 106 20 
1,5
8 

3.349,60 
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Intern
o-

Tarde
. 

 

75 Van 

Castel
o 

Branc
o/ 

Barro 
Branc

o. 
Com. 
Bom 
Jesus
, Ass. 
João 
Batist

a, 
Bacuri 
com 

retorn
o 

Intern
o-

Noite. 

53 53 1 106 20 
1,5
8 

3.349,60 

[ 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$ 54.944,80  
 

0
6 

MESES 
VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

R$329.668,80 

F.S.DE MELO – EIRELLI – ME 
Francinaldo Silva de Melo 

CONTRATO N° 025/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e 
do CPF n.º 057.959.822-53, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA. 

A CONTRATADA é a Empresa SALVE MARIA 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ/MF n.º 06.771.443/0001-62, com 
sede estabelecida na Avenida Presidente Vargas, 
nº 4370, Bairro: Ianetama, neste Município de 
Castanhal - Pará, representada pelo sua Sócia 
Maria do Socorro Pereira Nobre, brasileira, solteira, 
empresária, portadora do RG. n.º 3953891 e do 
CPF n.º 665.946.002-06, residente e domiciliado 
neste Município de Castanhal-PA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 

Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O preço total dos serviços será de R$ 
94.260,00 (noventa e quatro mil, duzentos e 
sessenta reais), sendo portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 

1.1 - Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA: 

A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlick da Silva Paiva Junior, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
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do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidade contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1 - O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER 

APLICADAS 

Executar os 
serviços fora 
do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
serviço não realizado, 
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 
veículo, 
quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com 
a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente / nota de 
empenho.  

Deixar de 
entregar 
documentação 
exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  
Comunicar ao Ministério 
Público  

Deixar de 
executar 
qualquer 
obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei 
e no edital do 
presente 
instrumento, 
em que não se 
comine outra 
penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho, 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 do objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução 
parcial do 
objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor 
correspondente a parte não 
executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 

A CONTRATANTE tem a faculdade de 
rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 

É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de Fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
SALVE MARIA TRANSPORTE RODOVIARIO DE 

PASSAGEIROS LTDA – ME 
Maria do Socorro Pereira Nobre 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO:  serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 

VEÍ
CU
LO 

TRAJ
ETO, 
CATE
GORI
A E 

TURN
O 

KM                               
IDA   

VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIA
S 

NO 
MÊ
S 

SAL
VE 
MA
RIA 

SUB-
TOTAL 

 

02 
M.Ô
nibu
s 

Aluno
s 
CEAP
A-
Tarde 

45 45 1 90 20 
               
2,8
0  

          
5.040,00  

11 
Ôni
bus 

Cast.
Branc
o/ 
127/ 
03 de 
Outub
ro p/ 
Esc. 
Santo 
Agosti
nho 
com 
retorn
o 
disce
nte 
Espec
ial-
Manh
ã. 

15 15 1 30 20 
               
3,0
7  

          
1.842,00  

11 
Ôni
bus 

Cast.
Branc
o/ 
127/ 
03 de 
Outub
ro p/ 
Esc. 
Santo 
Agosti
nho 
com 

15 15 1 30 20 
               
3,0
7  

          
1.842,00  
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retorn
o 
disce
nte 
Espec
ial-
Manh
ã. 

49 
Ôni
bus 

Distrit
o 
Apeú/ 
Corre
nte/ 
Itaqui/ 
Rama
l Stª 
Maria/ 
Rama
l 
Trinda
de 
com 
retorn
o-
Disce
nte-
manh
ã-
Tarde
-
Noite. 

33 33 3 66 20 
               
2,7
0  

          
3.564,00  

50 
Ôni
bus 

Distrit
o 
Apeú/
Com.
do 
R.Mar
apani
m/Ma
noel 
lameir
a com 
retorn
o-
Disce
nte-
Noite. 

19 19 1 38 20 
               
2,8
0  

          
2.128,00  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$  15.710,00  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
 R$ 94.260,00  

SALVE MARIA TRANSPORTE RODOVIARIO DE 
PASSAGEIROS LTDA – ME 

Maria do Socorro Pereira Nobre 

CONTRATO N.° 024/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 

Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª 
via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA. 

A CONTRATADA é a Empresa R. V. M. DE 
OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
17.428.570/0001-80, com sede estabelecida na 
Rua Paes de Carvalho, nº 295, Bairro: Centro 
neste Município de Castanhal, representada pela 
sua Sócia Raimunda Vera Melo de Oliveira, 
brasileira, casada, comerciante, portadora do RG. 
n.º 2621841 e do CPF n.º 460.237.712-20, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1- O preço total dos serviços será de R$ 
239.500,80 (duzentos e trinta nove mil, quinhentos 
reais e oitenta centavos), sendo portanto, por conta 
da contratada todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes 
sobre a prestação de serviço, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o 
seu recolhimento e absorção. 

1.1 – Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

 Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2- Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 
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8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1–Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da silva Paiva Junio, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidades contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-  Os veículos escolares 
deverão conter identificação, destinados a 
condução coletiva de escolares e somente poderão 
circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) 
na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de 
altura, em toda a extensão das partes laterais e 
traseira do veículo, em conformidade com o artigo 
136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito 
Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1 - O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER 
APLICADAS  

Executar os 
serviços fora do 
prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
serviço não realizado, 
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 
veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com 
a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente / nota de 
empenho.  

Deixar de 
entregar 
documentação 
exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  
Comunicar ao Ministério 
Público  

Deixar de 
executar 
qualquer 
obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei 
e no edital do 
presente 
instrumento, em 
que não se 
comine outra 
penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho, 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 do objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução 
parcial do 
objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor 
correspondente a parte não 
executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: 
A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o 
presente Contrato de Prestação de Serviço, 
devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. 
CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- 
Estado do Pará. 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes acima qualificadas assinam o presente 
Contrato de Prestação de Serviços em duas vias 
de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 
Castanhal (PA), 03 de fevereiro de 2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
R. V. M. DE OLIVEIRA - ME 

Raimunda Vera Melo de Oliveira 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 

VEÍ
CU
LO 

TRAJ
ETO, 
CATE
GORI
A E 

TURN
O 

KM                               
IDA   

VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIA
S 

NO 
MÊ
S 

 R. 
V. 
M. 
TR
AN
SP.  

SUB-
TOTAL 

 

01 
Ôni
bus 

Ag. 
Castel
o 
Branc
o, km 
21Br 
316, 
Barro 
Branc
o-
Disce
nte-
Tarde 

44 44 1 88 20 
               

2,6
4  

          
4.646,40  

04 
Ôni
bus 

Barro 
Branc

37 37 1 74 
2
0 

               
2,6

          
3.907,20  
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o, 
Bom 
Jesus
, 
Bacuri
, 
Assen
tamen
to 
João 
até 
três 
Maria 
com 
retorn
o 
Disce
nte-
Noite 

4  

24 
Ôni
bus 

Ag.M
acapa
zinho/
Rama
l/Cast
anhal
zinho/
Rama
l nova 
Salem 
Pa 
138/C
astan
hal 
com 
retorn
o 
disce
nte-
Tarde
. 

33 33 1 66 
2
0 

               
2,6
4  

          
3.484,80  

25 
Ôni
bus 

Ag.M
acapa
zinho/
Rama
l/Cast
anhal
zinho/
Rama
l Nova 
Salem 
PA 
138/C
astan
hal 
com 
retorn
o 
disce
nte-
Noite 

33 33 1 66 
2
0 

               
2,6
4  

          
3.484,80  

43 
Ôni
bus 

Rama
l 
graça
s a 
Deus/
Ag. 
Nazar
é/ram
al São 
Joaqu
im 
p/Cas

43 43 1 86 
2
0 

               
2,6
4  

          
4.540,80  

telo 
Branc
o com 
retorn
o 
Disce
nte-
Manh
ã 

44 
Ôni
bus 

Rama
l 
graça
s a 
Deus/
Ag. 
Nazar
é/ram
al São 
Joaqu
im 
p/Cas
telo 
Branc
o e 03 
de 
Outub
ro 
com 
retorn
o  
disce
nte-
Tarde
. 

45 45 1 90 
2
0 

               
2,6
4  

          
4.752,00  

64 
Ôni
bus 

Ag.Ca
stelo 
Branc
o/ Ag. 
Bom 
Jesus
/ 
Heliol
ândia/ 
Bom 
Jesus
/ 
Santa 
Catari
na/ 
Novo 
Horiz
onte 
p/ 
Escol
a do 
centro 
com 
retorn
o 
Disce
nte 
Manh
ã e 
Tarde
. 

47 47 2 94 
2
0 

               
2,6
4  

          
4.963,20  

68 
Ôni
bus 

Ag. 
Maca
pazin
ho/ 
Rama
l/ 
Casta

33 33 1 66 
2
0 

               
2,6
4  

          
3.484,80  

nhalzi
nho/ 
Rama
l Nova 
Salem 
PA 
138 p/ 
Casta
nhal 
com 
retorn
o 
disce
nte. 

80 
Ôni
bus 

Barro 
Branc
o/ 
Rama
l do 
Bom 
Jesus
, 
Castel
o 
Branc
o, 
São 
Loure
nço. 
Ag. 
03 de  
Outub
ro e 
Rama
l do 
Nazar
é-
Disce
nte-
Tarde 
e 
Noite. 

63 63 2 126 
2
0 

               
2,6
4  

          
6.652,80  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO R$39.916,80 
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
 R$239.500,80 

R. V. M. DE OLIVEIRA - ME 
Raimunda Vera Melo de Oliveira 

Contratada 
CONTRATO N.° 018/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e 
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do CPF n.º 057.959.822-53, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA. 

A CONTRATADA é a Empresa S DE A 
BARBOSA TRANSPORTE - ME, inscrita no 
CNPJ/MF n.º 11.430.363/0001-83, com sede 
estabelecida na Av. General Gurjão, nº 24, Bairro: 
Imperador, neste Município de Castanhal - Pará, 
representada pelo seu Sócio Sebastião de Araújo 
Barbosa, brasileiro, solteiro, portadora do RG. n.º 
2481716 e do CPF n.º 394.035.482-15, residente e 
domiciliado neste Município de castanhal-PA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 02/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O preço total dos serviços será de R$ 
86.376,00 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e 
seis reais), sendo portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 

1.1 - Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 

ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1– Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlick da Silva Paiva Junior, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidade contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
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1 - O contratado que executar os serviços fora 
do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER 

APLICADAS 

Executar os 
serviços fora do 
prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
serviço não realizado, 
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 veículo, 
quando 
notificado 

 Impedimento de licitar 
com a Prefeitura Municipal 
de Castanhal pelo período 
de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente / nota de 
empenho.  

Deixar de 
entregar 
documentação 
exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com 
a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com 
a Administração Pública 
pelo período de 05 (cinco) 
anos. 
Multa de 30% (trinta por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  
Comunicar ao Ministério 
Público  

Deixar de 
executar 
qualquer 
obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei e 
no edital do 
presente 
instrumento, em 
que não se 
comine outra 
penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho, 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 
do objeto  

Impedimento de licitar com 
a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução 
parcial do objeto 

Impedimento de licitar com 
a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor 
correspondente a parte 
não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: 
A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o 
presente Contrato de Prestação de Serviço, 
devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. 
CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- 
Estado do Pará. 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes acima qualificadas assinam o presente 
Contrato de Prestação de Serviços em duas vias 
de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de Fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante 

S DE A BARBOSA TRANSPORTES - ME 
Sebastião de Araújo Barbosa 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO:  serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 

VEÍ
CU
LO 

TRAJ
ETO, 
CATE
GORI
A E 

TURN
O 

KM                               
IDA   

VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIA
S 

NO 
MÊ
S 

S. 
DE 
A. 
BA
RB
OS
A 

SUB-
TOTAL 

 

20 
Ôni
bus 

Beira 
do 

Rio/ 
Ag. 

Bacab
al/ 

Bacab
alzinh

o/ 
Rod. 
Cast. 
Terra 
Alta 
km 
19/ 
km 
17/ 

km 14 
p/ 

Casta
nhal 
com 

retorn
o 

disce

55 55 1 110 20 
               
3,0
5  

          
6.710,00  

nte-
Tarde

. 

22 
Ôni
bus 

Camp
inas/ 

Bacab
alzinh
o/km 
27/25 
Rod. 
Cast./
Terra 
Alta. 
Ag. 

Bacab
al 

com 
retorn

o 
disce
nte 

manh
ã e 

tarde. 

42 42 2 84 20 
               
3,0
5  

          
5.124,00  

23 
Ôni
bus 

Camp
inas/ 

Bacab
alzinh
o/ km 
27/25 
Rod. 
Cast/
Terra 
Alta. 
Ag. 

Bacab
al 

com 
retorn

o 
disce
nte-

Noite 

21 21 1 42 20 
               
3,0
5  

          
2.562,00  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$  14.396,00  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
 R$ 86.376,00  

S DE A BARBOSA TRANSPORTES - ME 
Sebastião de Araújo Barbosa 

CONTRATO N.º 030/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª 
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via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA. 

A CONTRATADA é a Empresa 
TRANSPORTADORA EXPRESSO PARAMBU 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
09.225.356/0001-06, com sede estabelecida na 
Rua Anita Garibaldi, 196, Santa Lídia, neste 
Município de Castanhal, representada pelo Sr. 
Roberto Pereira Noronha, brasileiro, solteiro, 
portadora do RG. n.º 4204458 e do CPF n.º 
843.303.252-68, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.º 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1- O preço total estimado será de R$ 
28.060,80 (vinte e oito mil sessenta reais e oitenta 
centavos), sendo, portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 

Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n. º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 

sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da Silva Paiva Junior, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidades contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5-Efetuar o pagamento à contratada, mediante 
a comprovação dos serviços executados. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1 - O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os 
serviços fora do 
prazo estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não 
realizado, 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 veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente / 
nota de empenho.  

Deixar de entregar 
documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente 
/nota de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  
Comunicar ao Ministério 
Público  

Deixar de executar 
qualquer obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei e 
no edital do 
presente 
instrumento, em 
que não se comine 
outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho, 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 
do objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 02 
(dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução parcial 
do objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  

Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente 
a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: 
A CONTRATANTE tem a faculdade de 

rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
TRANSPORTADORA EXPRESSO PARAMBU 

LTDA ME 
Roberto Pereira Noronha 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  
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VALOR MENSAL ESTIMADO R$4.676,80 
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

R$ 28.060,80 

TRANSPORTADORA EXPRESSO PARAMBU 
LTDA - ME 

Roberto Pereira Noronha 

CONTRATO N.° 019/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª 
via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA. 

A CONTRATADA é a Empresa 
TRANSPORTADORA EXPRESSO SARAIVA 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
13.073.344/0001-72, com sede estabelecida na rua 
L Onze, nº 08, Bairro: Jaderlândia, Quadra 47, 
Conjunto Rouxinol neste Município de Castanhal, 
representada pelo seu Sócio José Saraiva da 
Silva, brasileiro, solteiro, portadora do RG. n.º 
3460517 e do CPF n.º 732.101.962-49, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal/PA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1- O preço total estimado será de R$ 
363.916,80 (Trezentos e Sessenta e Três Mil, 
Novecentos e Dezesseis Reais e Oitenta 
Centavos), sendo portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 

Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 
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2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o nº 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 

trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da Silva Paiva Júnior, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidades contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1-O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os 
serviços fora do 
prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não 
realizado, 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 veículo, 
quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente / 
nota de empenho.  

Deixar de 
entregar 
documentação 
exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente 
/nota de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar Impedimento de licitar com a 
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documentação 
falsa  

Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  
Comunicar ao Ministério 
Público  

Deixar de 
executar 
qualquer 
obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei e 
no edital do 
presente 
instrumento, em 
que não se 
comine outra 
penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho, 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 
do objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 02 
(dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução 
parcial do objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente 
a parte não executada.  

 
CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 

GERAIS: 
A CONTRATANTE tem a faculdade de 

rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante 

TRANSPORTADORA EXPRESSO SARAIVA 
LTDA – ME 

José Saraiva da Silva 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 

Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 

VEÍ
CU
LO 

TRAJ
ETO, 
CATE
GORI
A E 

TURN
O 

KM                               
IDA   

VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIA
S 

NO 
MÊ
S 

EX
PR
ES
SO 
SA
RAI
VA 

SUB-
TOTAL 

 

06 
Ôni
bus 

Vila 
São 
Jorge/ 
Ag. 
Nazar
é para 
Castel
o 
Branc
o, 
retorn
o de 
disce
nte- 
Noite 

62 62 1 124 20 
               
2,3
4  

          
5.803,20  

07 
Ôni
bus 

Vila 
São 
Jorge/
Ag.Na
zaré, 
km 20 
para 
Casta
nhal 
com 
retorn
o 
disce
nte-
Manh
ã 

67 67 1 134 20 
               
2,3
4  

          
6.271,20  

08 
Ôni
bus 

Rama
l do 
km 
22, 
Assen
tamen
to 28 
de 
Outub
ro/ 
Com 
do 
Marac
anazi
nho/ 
Rama
l Ag. 
Nazar
é/ PA 
127/ 
São 
louren
ço p 
Cast. 
Branc
o com 
retorn
o 
disce
nte-
Manh

43 43 1 86 20 
               
2,3
4  

          
4.024,80  

ã 

09 
Ôni
bus 

Rama
l 
Graça
s a 
Deus/ 
Mand
ante/ 
Ag,Na
zaré/ 
Zé 
Pereir
a/ 
Valdo
Batist
a/ 
São 
Joaqu
im/ 
Teté/ 
Cikiok
a/ 
Loc. 
Marac
anazi
nho 
p/Cas
t. 
Branc
o com 
retorn
o 
disce
nte-
Tarde 

39 39 1 78 20 
               
2,3
4  

          
3.650,40  

10 
Ôni
bus 

Pa 
127/ 
São 
Joaqu
im/ 
Assen
tamen
to28 
de 
Outub
ro/ 
Marac
anazi
nho/ 
Com 
São 
Loure
nço 
p/Cas
t. 
Branc
o com 
retorn
o 
disce
nte-
Noite. 

36 36 1 72 20 
               
2,3
4  

          
3.369,60  

12 
Ôni
bus 

Ag.Na
zaré 
para 
Luiz 
Duart
e  
com 
retorn
o 
disce

40 40 1 80 20 
               
2,3
4  

          
3.744,00  
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nte-
Manh
ã. 

13 
Ôni
bus 

Ag.Na
zaré 
p/São 
Joaqu
im/Gr
aças 
a 
Deus/
Duart
e 
p/Cas
telo 
Branc
o com 
retorn
o 
disce
nte-
Tarde
. 

34 34 1 68 20 
               
2,3
4  

          
3.182,40  

14 
Ôni
bus 

Ag.Na
zaré 
para 
Castel
o 
Branc
o, 
com 
retorn
o de 
disce
nte-
Noite. 

50 50 1 100 20 
               
2,3
4  

          
4.680,00  

70 
Ôni
bus 

Heliol
andia/ 
Cupiú
ba p/ 
Paulo 
Freire
/ 
Comu
nidad
e São 
Pedro
/ Ag. 
Bacuri
/ 
Assen
tamen
to 
São 
João 
Batist
a-
Intern
o-
Tarde 

45 45 1 90 20 
               
2,3
4  

          
4.212,00  

71 
Ôni
bus 

Heliol
andia/ 
Cupiú
ba p/ 
Paulo 
Freire
/ 
Comu
nidad
e São 
Pedro
/ 

50 50 1 100 20 
               
2,3
4  

          
4.680,00  

Ag.Ba
curi/ 
Assen
tamen
to 
São 
João 
Batist
a-
Intern
o-
Noite. 

72 
Ôni
bus 

Heliol
andia/ 
Cupiú
ba p/ 
Paulo 
Freire
/ 
Comu
nidad
e São 
Pedro
/ 
Ag.Ba
curi/ 
Assen
tamen
to 
São 
João 
Batist
a-
Intern
o-
Manh
ã. 

50 50 1 100 20 
               
2,3
4  

          
4.680,00  

77 
Ôni
bus 

Com.
Bom 
Jesus
/ 
Barro 
Branc
o/Ra
mal 
do 
Km 
18.Ac
ampa
nham
ento  
Regia
ne 
Guim
arães 
do km 
20./C
astelo 
Branc
o com 
retorn
o-
Tarde
. 

44 44 1 88 20 
               
2,3
4  

          
4.118,40  

78 
Ôni
bus 

Com.
Bom 
Jesus
/ 
Barro 
Branc
o/Ra
mal 

44 44 1 88 20 
               
2,3
4  

          
4.118,40  

do 
Km 
18.Ac
ampa
nham
ento  
Regia
ne 
Guim
arães 
do km 
20./C
astelo 
Branc
o com 
retorn
o-
Noite. 

79 
Ôni
bus 

Com.
Bom 
Jesus
/ 
Barro 
Branc
o/Ra
mal 
do 
Km 
18.Ac
ampa
nham
ento  
Regia
ne 
Guim
arães 
do km 
20./C
astelo 
Branc
o com 
retorn
o-
Noite. 

44 44 1 88 20 
               
2,3
4  

          
4.118,40  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$  60.652,80  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

R$ 363.916,80  

TRANSPORTADORA EXPRESSO SARAIVA 
LTDA - ME 

José Saraiva da Silva 

CONTRATO N.° 045/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS 
MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
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portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e 
do CPF n.º 057.959.822-53, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA.. 

A CONTRATADA é a Empresa TRANSPORTE 
BARRETO LTDA – ME , inscrita no CNPJ/MF n.º 
11.535.011/0001-92, com sede estabelecida na 
Rua Magalhães Barata, nº 611, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal - Pará, representada 
pelo sua Sócia José Orlando Melo do Nascimento, 
brasileiro, casado, portadora do RG. n.º 4887640 e 
do CPF n.º 786.411.282-04, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1- O preço total dos serviços será de R$ 
34.992,00 (trinta e quatro mil, novecentos e 
noventa e dois reais), sendo portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidade contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas estranhas 
nos veículos, bem como, o transporte e 
acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1-O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os serviços 
fora do prazo 
estabelecido 

Multa de 01% (um por cento) 
por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não 
realizado, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a 
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critério da Administração, 
poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do 
objeto. 

Não efetuar a troca 
do veículo, quando 
notificado 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(um) ano. 
Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente / 
nota de empenho. 

Deixar de entregar 
documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano. 
Multa de 10% (dez por cento) 
do valor do instrumento 
contratual ou equivalente 
/nota de empenho/valor total 
estimado para o item. 

Apresentar 
documentação falsa  

Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo 
período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho. 
Comunicar ao Ministério 
Público 

Deixar de executar 
qualquer obrigação 
pactuada ou prevista 
em lei e no edital do 
presente 
instrumento, em que 
não se comine outra 
penalidade  

Multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho, 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 do 
objeto  

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 02 
(dois) anos. 
Multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho. 

Inexecução parcial 
do objeto 

Impedimento de licitar com a 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 
(ano) ano. 
Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor correspondente 
a parte não executada. 

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 

A CONTRATANTE tem a faculdade de 
rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 09 de Fevereiro  de  2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante 

TRANSPORTE BARRETO LTDA – ME 
José Orlando Melo do Nascimento 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO:  serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 
VEÍ
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LO 

TRAJ
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TURN
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KM                               
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Nº  
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45 
Ôni
bus 

Ag. 
Stª 
Terezi
nha/ 
Rama
l 
transc
astan
hal/Ag
.São 
Raim
undo 
para 
Casta
nhal 
com 
retorn
o 
disce
nte-
Manh
ã 

54 54 1 108 20 
               
2,70  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$    5.832,00  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

R$ 34.992,00  

TRANSPORTE BARRETO LTDA – ME 
José Orlando Melo do Nascimento 

CONTRATO N.° 021/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 

MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª 
via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA. 

A CONTRATADA é a Empresa Transportadora 
Expresso Duarte Ltda - ME inscrita no CNPJ/MF 
n.º º 08.488.312/0001-06, com sede estabelecida 
na Alameda Gravo, nº 97, Bairro: Estrela, neste 
Município de Castanhal, representada pela sua 
Sócia Denise Carvalho da Silva, portadora do RG. 
n.º 4501058 e do CPF n.º 725.207.872-87, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1- O preço total dos serviços será de R$ 
79.161,60 (setenta e nove mil, cento sessenta e 
um reais e sessenta centavos), sendo portanto, por 
conta da contratada todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes 
sobre a prestação de serviço, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o 
seu recolhimento e absorção. 

1.1 – Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
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efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da Silva Paiva junio, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidades contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 

400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1 - O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER 
APLICADAS  

Executar os 
serviços fora do 
prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
serviço não realizado, 
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 veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar 
com a Prefeitura Municipal 
de Castanhal pelo período 
de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente / nota de 
empenho.  

Deixar de 
entregar 
documentação 
exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com 
a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar 
documentação 
falsa  

Impedimento de licitar com 
a Administração Pública 
pelo período de 05 (cinco) 
anos. 
Multa de 30% (trinta por 
cento) do valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  
Comunicar ao Ministério 
Público  
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Deixar de 
executar qualquer 
obrigação 
pactuada ou 
prevista em lei e 
no edital do 
presente 
instrumento, em 
que não se 
comine outra 
penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente /nota de 
empenho, 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 
do objeto  

Impedimento de licitar com 
a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do 
instrumento contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução 
parcial do objeto 

Impedimento de licitar com 
a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 
01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor 
correspondente a parte 
não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 

A CONTRATANTE tem a faculdade de 
rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
TRANSPORTADORA EXPRESSO DUARTE LTDA 

- ME 
Denise Carvalho da Silva 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 

VEÍ
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LO 
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ETO, 
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GORI
A E 

TURN
O 

KM                               
IDA   
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Nº  
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P. 
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TE 
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26 
Ôni
bus 

Ag.Bo
a 
vista 
para 
Cast. 
Com 
retorn
o 
disce
nte-
Manh
ã 

52 52 1 104 20 
               
2,7
0  

          
5.616,00  

63 
Ôni
bus 

Ag. 
Calúci
a/ 
Ass./ 
Rama
l  do 
Km 
06/ 
Com. 
Stª 
Luzia/ 
Rama
l José 
Alenc
ar/ 
Conj 
Bom 
Rome
o /PA 
136 
km 07 
com 
retorn
o 
Disce
nte 
Manh
á e 
tarde. 

74 74 1 148 20 
               
2,5
6  

          
7.577,60  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$  13.193,60  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
 R$ 79.161,60  

TRANSPORTADORA EXPRESSO DUARTE LTDA 
- ME 

Denise Carvalho da Silva 

Contratada 
CONTRATO N.° 013/2017 PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES 
A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. 
Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª 

via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA. 

A CONTRATADA é a Empresa Transporte 
São Jose Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
10.590.494/0001-65, com sede estabelecida na 
Trav: Grão Pará, 01 Imperador quadra A8, Bairro: 
Imperador neste Município de Castanhal, 
representada pelo sua Sócia Maria Rosineide da 
Cruz Pinho, brasileira, casada, comerciante, 
portadora do RG. n.º 2621841 e do CPF n.º 
460.237.712-20, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 

Dispensa de Licitação n.° 002/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, 
para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de até 180 (cento e 
oitenta) dias do exercício de 2017, conforme 
planilha em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1- O preço total estimado dos serviços será de 
R$ 166.754,40 (Cento e sessenta e seis mil, 
setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 
centavos), sendo portanto, por conta da contratada 
todos os impostos, taxas, contribuições, encargos 
e outros custos incidentes sobre a prestação de 
serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

1.1 – Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da 
quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada. 

2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do 
Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (tinta) dias contados a partir 
do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas 
no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 

3 - Na hipótese de atraso na data prevista para 
o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados 
desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor 
da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da 
situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor 
deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º 
do contrato. 

6 - As notas fiscais que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções.  

7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, 
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sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: 

Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do 
elemento de despesas:  

Exercício Financeiro: 2017 
0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 

FUNDEB 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do 

Transporte Escolar – FUNDEB 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das 

Atividades do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA: 
A CONTRATADA obriga-se: 
No ato da assinatura do contrato, a contratada 

fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN 
como condição necessária para assinatura do 
mesmo. 

Fica claro que em caso de reprovação na 
vistoria realizada pelo órgão competente, a 
empresa ficará inapta pela execução dos serviços, 
objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 

2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade 
as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, 
diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
tipo de responsabilidade. 

3-A contratada deverá cumprir rigorosamente 
as exigências da legislação tributária, fiscal, 
trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua 
atividade, respondendo integralmente ou a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a 
prestação dos serviços. 

4-Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades 
estabelecidas no termo de referência e contrato, 
sendo que a inobservância desta, implicará recusa, 
com a aplicação de penalidades contratuais. 

6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 

7-Assumir total responsabilidade por danos 
causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

8-Manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste certame. 

9-A contratada é responsável pela segurança 
dos estudantes transportados. 

10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado 
pela contratante, sendo que este somente poderá 
ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos 
servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 

11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o 
senhor Wanderlyck da Silva Paiva Junio, durante 
todo o período de vigência do contrato. 

12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos 
veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 

13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação 
do veículo, sob pena de desconto dos dias parados 
e aplicação de penalidades contratuais. 

14-Os condutores dos veículos deverão 
observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de 
trânsito, ficando a contratada responsável por 
eventuais infrações de trânsito cometidas. 

15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte 
e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos 
causados aos alunos na execução do transporte. 

16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 

17-Portar e apresentar Croqui detalhado à 
Fiscalização quando solicitado. 

18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 

Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” 

Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes 
com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 

19-Os veículos escolares deverão conter 
identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura 
de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 
400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, 
em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico 
ESCOLAR em preto. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE obriga-se: 
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 

indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 

2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 

3-Indicar os locais e horários em que deverão 
ser prestados os serviços. 

4-Disponibilizar todas as informações 
necessárias para a correta execução do objeto. 

5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
1 - O contratado que executar os serviços fora 

do prazo estabelecido, não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado, deixar de entregar 
documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial 
do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER 
APLICADAS  

Executar os serviços 
fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um 
por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre 
o valor do serviço não 
realizado, 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 veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de 
licitar com a Prefeitura 
Municipal de 
Castanhal pelo 
período de 01 (um) 
ano.  
 Multa de 10% (dez 
por cento) do valor do 
instrumento contratual 
ou equivalente / nota 
de empenho.  

Deixar de entregar 
documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar 
com a Prefeitura 
Municipal de 
Castanhal pelo 
período de 01 (ano) 
ano.  
Multa de 10% (dez 
por cento) do valor do 
instrumento contratual 
ou equivalente /nota 
de empenho/valor 
total estimado para o 
item.  

Apresentar 
documentação falsa  

Impedimento de licitar 
com a Administração 
Pública pelo período 
de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta 
por cento) do valor do 
instrumento contratual 
ou equivalente/nota 
de empenho.  
Comunicar ao 
Ministério Público  

Deixar de executar 
qualquer obrigação 
pactuada ou prevista 
em lei e no edital do 
presente instrumento, 
em que não se 
comine outra 
penalidade  

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

Inexecução total do 
objeto  

Impedimento de licitar 
com a Prefeitura 
Municipal de 
Castanhal pelo 
período de 02 (dois) 
anos.  
Multa de 20% (vinte 
por cento) sobre o 
valor do instrumento 
contratual ou 
equivalente/nota de 
empenho.  

Inexecução parcial do 
objeto 

Impedimento de licitar 
com a Prefeitura 
Municipal de 
Castanhal pelo 
período de 01 (ano) 
ano.  
Multa de 10% (dez 
por cento) sobre o 
valor correspondente 
a parte não 
executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES 
GERAIS: 

A CONTRATANTE tem a faculdade de 
rescindir o presente Contrato de Prestação de 
Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer 

controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal- Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serviços em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possa produzir seus efeitos legais visados. 

Castanhal (PA), 03 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
TRANSPORTE SÃO JOSE LTDA - ME 

Maria Rosineide da Cruz Pinho 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________ 
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 

PLANILHA 
OBJETO: Serviço de transporte escolar de alunos 
em zoneamento da Rede Municipal e estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
trajetos abaixo especificados:  

ITE
M 

TIP
O 

VEÍ
CU
LO 

TRAJET
O, 

CATEG
ORIA E 
TURNO 

KM                               
IDA   

VOLTA 

Nº  
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIA
S 

NO 
MÊ
S 

TRAN
P. 

SÃO 
JOSE 

SUB-
TOTA

L 

 

36 
Ôni
bus 

Ass. 05 
de 
Outubro

40 40 1 80 20 
       
2,99  

          
4.784,
00  

/km 
19/17/2
1/23/24/
Com. 
São 
Lucas/ 
Granja/ 
Cannã/ 
Ass. 
Jesus 
de 
Nazaré 
p/Ag. 
Bacabal 
com 
retorno-
Discent
e-
Manha 

37 
Ôni
bus 

Ass. 05 
de 
Outubro
/ km 19/ 
17/ 21/ 
23/ 24/ 
Com. 
São 
Lucas/ 
Granja/ 
Cannã/ 
Ass. 
Jesus 
de 
Nazaré 
p/ Ag. 
Bacabal 
com 
retorno-
Discent
e-Tarde 

40 40 1 80 20 
       
2,99  

          
4.784,
00  

38 
Ôni
bus 

Ass. 05 
de 
Outubro
/ km 19/ 
17/ 21/ 
23/ 24/ 
Com. 
São 
Lucas/ 
Granja/ 
Cannã/ 
Ass. 
Jesus 
de 
Nazaré 
p/ Ag. 
Bacabal 
com 
retorno 
discente
-Noite 

36 36 1 72 20 
       
2,99  

          
4.305,
60  

55 
Ôni
bus 

Ass. 
Jesus 
de 
Nazaré/ 
km 23/ 
São 
lucas/ 
Cannã/ 
Granja/ 
Beira 
Rio para 

36 36 1 72 20 
       
2,29  

          
3.297,
60  

Escola 
Luiza 
Carneiro 
com 
retorno 
interno 
discente
-Manhã 

56 
Ôni
bus 

Ass. 
Jesus 
de 
Nazaré/ 
km 23/ 
São 
lucas/ 
Canaã/ 
Granja/ 
Rod. 
Cast. T. 
Alta p/ 
Castanh
al com 
retorno 
discente
-Tarde. 

62 62 1 124 20 
       
2,99  

          
7.415,
20  

57 
Ôni
bus 

Ass.Jes
us de 
Nazaré/ 
km 23/ 
São 
lucas/ 
Cannã/ 
Granja/ 
Beira 
Rio para 
Escola 
Luiza 
Carneiro 
com 
retorno 
interno 
discente
-Tarde 

35 35 1 70 20 
       
2,29  

          
3.206,
00  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO  R$  27.792,40  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
R$166.754,40 

TRANSPORTE SÃO JOSE LTDA - ME 
Maria Rosineide da Cruz Pinho 

Contratada 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato 

de dispensa de licitação, decorrente do 

processo n.º 006/2017, cujo objeto consiste na 

aquisição de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), destinado a atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo deste município de 

Castanhal/PA, onde a vencedora foi a 

NORTEMED DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME, cujo 

valor contratual total é de R$ 15.283,00 

(Quinze Mil, Duzentos e Oitenta e Três 

Reais), nos termos do art. 24, inciso IV da Lei 

nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 

constante deste processo. 

Castanhal (Pa), 31 de Janeiro de 2017 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 
005/2017, cujo objeto consiste No fornecimento de 
massa asfáltica do tipo concreto betuminoso usado 
à quente (CBUQ), destinado a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo deste município de Castanhal/PA, onde 
a vencedora foi a CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO 
& TRANSPORTE LTDA – EPP, cujo valor 
contratual total é de R$ 268.000,00 (Duzentos e 
Sessenta e Oito Mil Reais), nos termos do art. 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer 
Jurídico constante deste processo. 

Castanhal (Pa), 31 de Janeiro de 2017 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, nomeada pela 
Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no 
que dispõe o Art. 24, Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 de 21/06/93 – “nos casos de emergência 
ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, bens necessários ao 
atendimento de situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 cento e oitenta dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;”, assim como, o Decreto 
n° 034/17 de 09/01/2017, que dispõe sobre o 
estado de emergência financeiro e administrativo 
do Município de Castanhal/Pará, autorizando em 
seu Art. 4° a contratação de serviços e materiais 
necessários à execução dos atos de gestão 
administrativo essenciais, bem como serviços de 
saúde, educação, saneamento e infraestrutura, 
sem a necessidade de certame licitatório; e em 
face da necessidade de aquisição de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a fim 
de atender os servidores que trabalham 
diretamente com atividades insalubres e perigosas, 
como a exemplo, os trabalhadores braçais da 
Secretaria de Obras, que trabalham com a limpeza 
das ruas, com a coleta de lixo, limpeza de esgotos 
e canais abertos da cidade, os eletricistas da 
Secretaria de Infraestrutura, que fazem reparos 
nas redes de energia elétrica, manutenção de 
postes, troca de reatores, bem como os braçais da 
Secretaria de Agricultura, que tem contato com 
insumos agrícolas e expõe diariamente ao risco de 
contaminação, manifestação de doenças de curto 
e longo prazo e inalação de defensivos agrícolas; 
justifica-se a contratação por dispensa, em razão 
da necessidade e da urgência ao atendimento da 
situação, pois, a demora na aquisição desses 
materiais pode ocasionar prejuízos irreparáveis e 
vultosos capaz de comprometer a segurança dos 
trabalhadores e o bem maior que é a própria vida. 
Os EPI’S são indispensáveis ao exercício das 
atividades desenvolvidas, estando em quantidade 
insuficiente para o trabalho à aproximadamente 6 
(seis) meses, a demanda da Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo e Secretaria de 

Infraestrutura, a CPL manifesta-se pela 
possibilidade de contratação da Empresa 
NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA - ME, portadora do CNPJ sob o 
n° 05.048.534/0001-01, por dispensa de licitação, 
obedecidos os critérios legais. 

Esta Comissão Permanente de Licitação, pelo 
exposto acima, encaminha os presentes autos à 
Procuradoria Jurídica deste Município, para que se 
manifeste sobre a presente dispensa, tudo em 
conformidade com as disposições legais. 

Castanhal/Pará, 31 de Janeiro de 2017. 
Danielle Fonseca Silva 

Presidente da C.P.L. 
Sílvio Roberto Monteiro dos Santos 

Secretário da C.P.L. 
Marcelo Braga dos Santos 

Membro da C.P.L. 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, nomeada pela 
Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no 
que dispõe o Art. 24, Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 de 21/06/93 – “nos casos de emergência 
ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, bens necessários ao 
atendimento de situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 cento e oitenta dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;”, assim como, o Decreto 
n° 034/17 de 09/01/2017, que dispõe sobre o 
estado de emergência financeiro e administrativo 
do Município de Castanhal/Pará, autorizando em 
seu Art. 4° a contratação de serviços e materiais 
necessários à execução dos atos de gestão 
administrativo essenciais, bem como serviços de 
saúde, educação, saneamento e infraestrutura, 
sem a necessidade de certame licitatório; e em 
face da necessidade do fornecimento de massa 
asfáltica do tipo concreto betuminoso usado à 
quente (CBUQ) para atender as necessidades dos 
bairros do município que sofrendo com a ausência 
de pavimentação das ruas e avenidas da cidade 
que não foram revitalizadas adequadamente na 
gestão passada, o que resultou em sérios danos 
nas vias, exigindo a manutenção e refazimento da 
pavimentação que encontra-se danificada; além do 
desgaste natural em razão do fluxo dos veículos 
nas rodovias, verifica-se que inúmeros danos 
causados vêm aumentando em razão das chuvas, 
que acrescem nos meses de dezembro a maio em 
nosso estado, ainda existem aqueles problemas 
que ocorrem em razão da instalação/manutenção 
das redes de esgoto, que não aderiram ao 
pavimento existente, potencializados pela 
sobrecarga de transportes pesados, a fim de 
atender a necessidade da Secretaria de Obras e 
Urbanismo, a CPL manifesta-se pela possibilidade 
de contratação da Empresa CONSTRUTEC 
CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE LTDA - EPP, 
portadora do CNPJ sob o n° 11.128.119/0001-60, 
por dispensa de licitação, obedecidos os critérios 
legais. 

Esta Comissão Permanente de Licitação, pelo 
exposto acima, encaminha os presentes autos à 
Procuradoria Jurídica deste Município, para que se 

manifeste sobre a presente dispensa, tudo em 
conformidade com as disposições legais. 

Castanhal/Pará, 31 de Janeiro de 2017. 
Danielle Fonseca Silva 

Presidente da C.P.L. 
Sílvio Roberto Monteiro dos Santos 

Secretário da C.P.L. 
Marcelo Braga dos Santos 

Membro da C.P.L. 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, nomeada pela 
Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no 
que dispõe o Art. 24, Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 de 21/06/93 – “nos casos de emergência 
ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, bens necessários ao 
atendimento de situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 cento e oitenta dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;”, assim como, o Decreto 
n° 034/17 de 09/01/2017, que dispõe sobre o 
estado de emergência financeiro e administrativo 
do Município de Castanhal/Pará, autorizando em 
seu Art. 4° a contratação de serviços e materiais 
necessários à execução dos atos de gestão 
administrativo essenciais, bem como serviços de 
saúde, educação, saneamento e infraestrutura, 
sem a necessidade de certame licitatório; e em 
face da necessidade de contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de combustíveis 
e lubrificantes para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Castanhal e demais 
Fundos Municipais, deste município de 
Castanhal/Pa, tento em vista o encerramento do 
contrato de fornecimento de combustível na gestão 
anterior, não havendo saldo de combustível licitado 
para suprir a continuidade dos serviços de todas as 
secretarias e aos serviços essenciais que atendem 
à população. Além desse fato, deve-se levar em 
conta a situação financeira do município, pois no 
presenta momento a Administração Pública 
Municipal não sabe estimar a real situação dos 
cofres públicos, provocada pela falta de 
planejamento e endividamento do município, 
implicando na demora de realização de um 
processo licitatório capaz de atender os serviços 
essenciais à população, tais como prestação de 
serviços à saúde, educação, funcionamento das 
secretarias, dentre outros, a CPL manifesta-se pela 
possibilidade de contratação da Empresa SUPER 
POSTO PALMEIRA LTDA portadora do CNPJ sob 
o n° 83.838.839/0001-20, por dispensa de 
licitação, obedecidos os critérios legais. 

Esta Comissão Permanente de Licitação, pelo 
exposto acima, encaminha os presentes autos à 
Procuradoria Jurídica deste Município, para que se 
manifeste sobre a presente dispensa, tudo em 
conformidade com as disposições legais. 

Castanhal/Pará, 10 de Janeiro de 2017. 
Danielle Fonseca Silva 

Presidente da C.P.L. 
Sílvio Roberto Monteiro dos Santos 

Secretário da C.P.L. 
Marcelo Braga dos Santos 

Membro da C.P.L. 
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PORTARIA Nº389/17, DE 14/02/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DA 

ATRIBUIÇÃO QUE LHE 

CONFERE O ARTIGO 26 

PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 

MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE 

FEVEREIRO DE 1999 E ARTIGO 

27 INCISO I DA PORTARIA 

Nº1.166/10, DE 25 DE AGOSTO DE 

2010, RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar estável os servidores de 

diversas secretarias, após estagio probatório, 

conforme processo de avaliação de 

desempenho. 

Nº SERVIDOR (A) CARGO LOTAÇÃO 

1 

ALDENIZA BARBOSA 
DOS SANTOS ARAUJO 
SANTOS SERVENTE SEMED 

2 
ALZENIR UCHÔA 
LUNA LEÃO ALENCAR 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

3 
ANA FABÍOLA LEAL 
LIMA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

4 
ANTONIA GABRIELA 
NASCIMENTO SILVA 

AGENTE 
ADMINISTRATIV

O SESMA 

5 
ANTONIO NUNES DOS 
SANTOS SERVENTE SEMED 

6 
CAMILA MENDES DO 
NASCIMENTO GOMES 

AGENTE 
ADMINISTRATIV

O SEMED 

7 

CATARINA 
NASCIMENTO DA 
CONCEIÇÃO SERVENTE SEMED 

8 
CLÁUDIA REGINA 
BEZERRA FERREIRA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

9 
CRISTINA DOS 
SANTOS ZABALA  SERVENTE SESMA 

10 

DEIVE ROSE 
BARROSO DE 
SARGES 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

11 
DENISE ALMEIDA DOS 
SANTOS  

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

12 
DEUZARINA BRAGA 
AMARAL BRAZÃO 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

13 
DJANE MORAES 
SILVA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

14 
DORENILZA VINAGRE 
MELO PSICÓLOGA SEMAS 

15 
EGLANTINA SIQUEIRA 
DA COSTA  

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

16 
ELINETE MACHADO 
DE LIMA SERVENTE SESMA 

17 
ELIZANGELA CRISPIM 
DE OLIVEIRA 

AGENTE 
ADMINISTRATIV

O SESMA 

18 
ELIZEU DA COSTA 
DIAS 

PROFESSOR 
PEB III SEMED 

19 
ELZIANE DA COSTA 
BARRETO 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

20 
ERIELEM DO 
NASCIMENTO OEIRAS 

AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃ

O SEMED 

21 
EWANISE SILVA 
BAHIA 

PROFESSOR 
PEB III SEMED 

22 
FABIANE OLIVEIRA DA 
SILVA 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM SESMA 

23 
FRANCIANE SANTOS 
NASCIMENTO SERVENTE SEMED 

24 
FRANCISCA RENATA 
DA SILVA ARAÚJO SERVENTE SEMED 

25 
FRANCISCO DIOGO 
LOPES FILHO 

PROFESSOR 
PEB III SEMED 

26 
GISSELE ALMEIDA 
DANTAS RODRIGUES ENEFERMEIRO SESMA 

Nº SERVIDOR (A) CARGO LOTAÇÃO 

27 
HELDER JOSUÉ 
GOMES DE OLIVEIRA SERVENTE SEMED 

28 
IVANDILCE NAZARÉ 
DA SILVA OLIVEIRA SERVENTE SESMA 

29 
JANETE OLIVEIRA 
PAZ SERVENTE SEMED 

30 
JESAIAS GARCIA 
LOPES 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM SESMA 

31 
JOSÉ RIBAMAR DOS 
SANTOS SILVA SERVENTE SEMED 

32 
JOSIVANE GOMES DA 
CRUZ 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

33 
KARLA LUCIANA 
MOURA BARRETO SERVENTE SEMED 

34 
KASSILIA EID 
PEREIRA SILVA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

35 
LILIAN QUINTINO 
SALDANHA FERREIRA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

36 
LINDALVA ALMEIDA 
MONTEIRO 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

37 
LUCIANA DE MORAES 
MELO 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

38 

LUIZA MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
SANTIAGO E SILVA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

39 
LUZIA DA SILVA 
ROSAS 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

40 
MARCO ANTÔNIO 
TEIXEIRA DE PAULA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

41 

MARIA ADENORA 
SOARES NUNES 
PEREIRA SERVENTE SEMED 

42 
MARIA CRISTINA DOS 
SANTOS NEVES SERVENTE SEMED 

43 

MARIA DE NAZARÉ 
OLIVEIRA DOS 
SANTOS SERVENTE SEMED 

44 
MARIA DO SOCORRO 
DA SILVA LACERDA SERVENTE SEMED 

45 
MARIA JOSÉ PAIXÃO 
BARBOSA SERVENTE SEMED 

46 

MARIA MÔNICA 
AZEVEDO DA 
CONCEIÇÃO BRAÇAL LICITAÇÃO 

47 
MAYRA DANNYELY 
BRANDÃO DE SOUZA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

48 

PATRICIA SHYRLENE 
DE OLIVEIRA 
PEREIRA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

49 

RAIMUNDA DO 
SOCORRO DA COSTA 
BASTOS 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

50 
REBECA SANTOS DA 
SILVA ANDRADE ENEFERMEIRO SESMA 

51 
ROSEANE BEGOT DA 
SILVA 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

52 
ROSENILDA LIMA DA 
SILVA SERVENTE SEMED 

53 
SARA REGINA LIMA 
DA SILVA SERVENTE SEMED 

54 
SILVANI RODRIGUES 
DE OLIVEIRA SERVENTE SEMED 

55 
TÂNIA CLÁUDIA 
BRAGA CAVALCANTE  

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

56 
TARSIANA DUARTE 
DE LIMA LAGO 

PROFESSOR 
PEB II SEMED 

57 
THAWAN BRUNO DA 
SILVA RODRIGUES SERVENTE SEMED 

58 
VALDIRENE MORAES 
DUARTE  SERVENTE SEMED 

59 
VANILSON DA COSTA 
LEMOS SERVENTE SEMED 

60 
VIVIAN CRISTINA 
PANTOJA SANTOS ENEFERMEIRO SESMA 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com 

efeito retroativo a 31 de janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva,  14  de  
fevereiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº390/17, DE 14/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Considerando, o recebimento do Ofício nº 

146/2017/GP/SEMED/PMC, constante do 

Processo nº 1483/2017, de 13/02/17. 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 109/2017, 

de 12 de janeiro de 2017, que removeu da 

Secretaria Municipal de Obras  e Urbanismo 

para a Secretaria Municipal de Educação, o 

servidor Joel Alves Macedo, função Braçal. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com 

efeito retroativo a 10 de fevereiro de 2017. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 14 de 

fevereiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº391/17, DE 14/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Remover do Gabinete do Prefeito, 

para a Secretaria Municipal de Administração, 

o servidor HUMBERTO DE SOUSA FILHO, 

função Fiscal, sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 01 de fevereiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 14 de 

fevereiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº439/17, DE 15/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal 

de Educação, para a Secretaria Municipal 

Saúde, o servidor MARCELO ARAÚJO DE 

SOUZA, função Auxiliar de Administração-

Zona Rural, sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 01 de janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 15 de 

fevereiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 


