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RESOLUÇÃO Nº 001 DE JANEIRO DE 2017 

DISPÕE DA COMPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO 

DA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE CASTANHAL – PARÁ. 
 O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CASTANHAL, órgão colegiado de caráter 
permanente e deliberativo, conforme Lei Nº. 
006/03 e Lei Delegada de Nº. 001/99 de 13/07/99, 
Lei n° 006/03 e Lei Municipal de Castanhal nº 001 
de 11 de março de 1993, no uso de suas 
atribuições: 

CONSIDERANDO, a Lei nº 8.080, de 
19/09/1990 Sistema Único de Saúde (SUS) em 
seus Art. 33 e 36 sobre gestão financeira, e do 
planejamento e do orçamento; 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do sistema 
único de saúde SUS e sobre as transferências 
intergovenamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e Art. 1º - § 2° desta lei; 
RESOLVE: 

Art. 1º- Aprovar por unanimidade os membros 
do Conselho formando a Coordenação da XIII 
Conferência Municipal de Saúde de Castanhal, 
Membros que comporão a Coordenação: 
GESTOR: 

TITULAR: Pedro Paulo Ferreira do 
Nascimento;                            

SUPLENTE: Andréia Ferreira dos Santos 
Botelho  

TRABALHADOR DE SAÚDE: 
TITULAR: Maria do Socorro Ramos da Silva; 
SUPLENTE: Antonio Claudio da Silva Sousa; 

USUÁRIO: 
TITULAR: Expedito Guimarães Brito 
SUPLENTE: Silvino da Conceição Batista 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação no Diário Oficial de Castanhal. 
Castanhal, Plenário do Conselho Municipal de 

Saúde em 26/01/2017. 
Luís Carlos Fernandes Pereira 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

RESOLUÇÃO Nº 002 DE JANEIRO DE 2017 
DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CASTANHAL CMS, NA ELABORAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 

DE CASTANHAL. 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CASTANHAL, órgão colegiado de caráter 
permanente e deliberativo, atuando na formulação 
de estratégia e no controle de execução da Política 
Municipal de Saúde, e Lei Municipal de Castanhal 
nº 001 de 11 de março de 1993, no uso de suas 
atribuições: 

CONSIDERANDO NO REGIMENTO 
INTERNO CAPÍTULO III DA CONSTITUIÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
CONSELHO: 

- § 1º - Cada integrante do Conselho Municipal 
de Saúde (C.M. S) terá um suplente que deverá 
ser designado pela Entidade de acordo com as 
plenárias. 

ART. 29 – Os Membros do Conselho Municipal 
de Saúde serão substituídos caso faltem sem 

motivos justificados a 3 (três ) reuniões 
consecutivas ou 5 (cinco ) reuniões alternadas.  

ART. 32 – Extingue-se o mandato do 
conselho: 

I – Pela expiração do prazo legal; 
II – Por renúncia expressa; 
III – Por morte; 
IV – Assumir outra função incompatível com a 

representação original. 
RESOLVER: 

Aprovar por unanimidade que a Entidade que 
perdeu assento no Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) por força do Regimento Interno, ficará 
impossibilitada de participar por duas (2) 
Conferência Municipal de Saúde, pleiteando vaga 
no Conselho Municipal de Saúde.  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação no Diário Oficial de Castanhal. 

Castanhal, Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde em 26/01/2017. 

Luis Carlos Fernandes Pereira 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Castanhal 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO N.° 060/2017 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 LOEDSON 
NASCIMENTO DE SOUSA - ME, inscrita no 
CNPJ/MF n.º 14.066.118/0001-27, com sede 
estabelecida na estrada do Santa Rita, Vila 
Tucumandeua s/n, KM 04 Lote 03 interior, São 
Miguel do Guamá, Pará, representada neste ato 
pelo seu Administrador, Sr. Loedson Nascimento 
de Sousa, brasileiro, casado, empresário, 
portadora do RG. n.º 4419315/SSP-PA e do CPF 
n.º 700.428.612-68, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal.  

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

Dispensa de Licitação n.° 009/2017/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$ 
38.937,60 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e 
sete 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 
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: 
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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 
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), 23 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante 

LOEDSON NASCIMENTO FR SOUSA  - ME 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
_______________  _______________  
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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:  

IT
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TOT
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78 78 2 156 20 2,08 
6.489,6

0 

 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
 R$ 38.937,60  

LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA – ME 
Contratada 

CONTRATO N.º 061/2017 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 M E E CRISTO 
REI TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 
22.953.097/0001-90, com sede estabelecida na 
Rua Principal, SN, Comunidade Cristo Rei, São 
Miguel do Guamá – PA, representada pelo Sr. 
Edmilson da Silva Pereira, brasileiro, casado, 
empresário, portadora do RG. n.º 3683048 e do 
CPF n.º 690.510.972-04, residente e domiciliado 
no Município de São Miguel do Guamá – PA. 

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

Dispensa de Licitação n.º 009/2017/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$ 
100.017,60 (Cem mil e dezessete 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 
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. 



Castanhal-PA, 24 de fevereiro a 02 de março de 2017.    Diário Oficial          Ano XXIII                  Edição nº 436 

5 

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: 

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), 23 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante 

M E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA 
Edmilson da Silva Pereira 

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 

VEI
CUL

O 

DESC
RIÇÃO 

KM 
IDA VOLTA 

Nº 
VIA
GE
M 

TOT
AL 
KM 

DIAS 
NO 

MÊS 

LOED
SON 

SUB 
TOTAL 

 

15 
Ônib
us 

Com. 
Do 

Sobrad
o/Beira 

do 
Rio.As
s.João 
Batista
/Bacuri
/São 

Pedro/
Cupiúb

a/Br 
316/He
liolândi
a com 
retorno 
discent

e 
Manhã 

45 45 1 90 20 2,28 
4.104
,00 

16 
Ônib
us 

Assent
ament
o João 
Batista

/ 
Bacuri/ 

São 
Pedro/ 
Cupiúb

a/ 
heliolâ
ndia 
com 

retorno 
Discen

te-
Noite. 

44 44 1 88 20 2,28 
4.012
,80 

27 
Ônib
us 

Beira 
do 

Rio/As
s. João 
Batista
/Bacuri
/Trav. 
Do Km 
20/Cup
iúba-

Heliolâ
ndia 
para 

Cast.c
om 

retorno 
discent

e-
Manhã 

50 50 1 100 20 2,27 
4.540
,00 

28 
Ônib
us 

Ass. 
João 

Batista
/ Trav. 
Do Km 
20/Bar

ro 
Branco

/Br 
316/Ba
curi/Bo

m 
Jesus/
São 

Pedro 
p/Ass.
João 

44 44 1 88 20 2,28 
4.012
,80 
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Batista  
com 

retorno 
discent

e-
Noite. 

 

VALOR MENSAL ESTIMADO R$16.669,60 
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
R$100.017,60 

M E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA 
Edmilson da Silva Pereira 

CONTRATO N.° 055/2017 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.° 009/2017/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$ 
15.240,00 (quinze mil, duzentos e quarenta 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 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. 
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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), 23 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:  
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VALOR MENSAL ESTIMADO  R$ 2.640,00  
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
 R$15.840,00  

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

Contratada 
CONTRATO N.° 056/2017 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 SIDNEY E SILVIO 
M M LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
26.863.206/0001-39, com sede estabelecida na 
travessa primeiro de maio, nº 18, bairro: Saudade 
II, neste Município de Castanhal, representada 
pelo seu Sócio Sidney Morais de Moraes, 
brasileiro, solteiro, portadora do RG. n.º 3315406 e 
do CPF n.º 642.542.672-15, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal/PA.  
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato vincula-se a 
Dispensa de Licitação n.° 009/2017/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$ 49.003,20 
(quarenta e nove mil, três 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, 
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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 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.  
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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), 23 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante 

SIDNEY E SILVIO M M LTDA - ME 
Sidney Morais de Moraes 

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$   8.167,20 
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
R$  49.003,20 

SIDNEY E SILVIO M M LTDA - ME 
Sidney Morais de Moraes 

CONTRATO N.° 057/2017 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.° 009/2017/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$ 
86.011,20 (oitenta e seis mil, onze 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 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. 
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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 
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), 23 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 

VEI
CU
LO 

DESC
RIÇÃ

O 

KM IDA 
VOLTA 

Nº 
VIA
GE
M 

TO
TAL 
KM 

DIAS 
NO 

MÊS 

T. 
EXP. 
SAR
AIVA 

SUB 
TOTA

L 
  

39 
Ôni
bus 

Ag. 
Stª 

Terezi
nha/R

od 
vigia/r
amal 

Pacuq
uara/
Com 
Stª 

luzia 
c/retor

no- 
Intern

o-
disce
nte-

Tarde 

61 61 1 122 20 
         

2,46  

          
6.002,

40  

81 
Ôni
bus 

Rama
l do 

Irace
ma 

para 
EMEF 
com 
Retor

no 
disce
nte-

Manh
ã. 

48 48 1 96 20 
         

2,17  

          
4.166,

40  

82 
Ôni
bus 

Rama
l do 

Irace
ma 

para 
EMEF 
com 
Retor

no 
disce
nte-

Tarde
. 

48 48 1 96 20 
         

2,17  

          
4.166,

40  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO R$14.335,20 
 

06 MESES VALOR GLOBAL R$  86.011,20 

ESTIMADO 

TRANSPORTADORA EXPRESSO SARAIVA 
LTDA - ME 

José Saraiva da Silva 
CONTRATO N.º 062/2017 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 FELIX E 
MALCHER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, 
inscrita no CNPJ/MF n.º 26.281.735/0001-24, com 
sede estabelecida na Avenida Barão do Rio 
Branco, 556, Betânia, Castanhal - PA, 
representada pelo Sr. Miqueias Felix Malcher, 
brasileiro, casado, empresário, portadora do CNH. 
n.º 04083289579 e do CPF n.º 657.414.122-20, 
residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal. 

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

Dispensa de Licitação n.º 009/2017/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$ 
24.480,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta 
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, 
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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: 

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), 23 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante 

FELIX E MALCHER EMPREENDIMENTOS LTDA 
– EPP 

Miqueias Felix Malcher 
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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Batist
a. 

 

VALOR MENSAL ESTIMADO R$4.080,00 
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
R$  24.480,00 

FELIX E MALCHER EMPREENDIMENTOS LTDA 
– EPP 

Miqueias Felix Malcher 
CONTRATO N.º 059/2017 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 JOSÉ 
J.L.RODRIGUES, inscrita no CNPJ/MF n.º 
18.402.896/0001-09, com sede estabelecida no 
Ramal da Boa Vista nº100, Agrovila Boa Vista, B. 
Apeú, neste Município de Castanhal, representada 
pelo Sócio Sr. José Jurandir Leal Rodrigues, 
portadora do RG. n.º 5555249 e do CPF n.º 
042.214.512-20, residente e domiciliado no Ramal 
do Boa Vista, nº100, B. Apeú, neste Município de 
Castanhal.  

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

Dispensa de Licitação n.º 009/2017/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$ 57.552,00 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e 
cinquenta 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. 

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. 

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 
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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), 23 de Fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante 

JOSÉ J.L RODRIGUES 
José Jurandir Leal Rodrigues 

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$9.592,00 
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
R$  57.552,00 

JOSÉ J.L RODRIGUES 
José Jurandir Leal Rodrigues 

CONTRATO N.º 058/2017 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 A. S. DA 
SILVA SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
10.958.526/0001-32, com sede estabelecida na 
Trav.Calúcia s/nº, Bairro: Agrovila Calúcia, neste 
Município de Castanhal, representada pelo seu 
Sócio Juarez Romualdo da Silva portadora do RG. 
n.º 3086235 SSP/PA e do CPF n.º 121.005.102-82, 
residente e domiciliado na agrovila do Calúcia, 
neste Município de Castanhal. 



Castanhal-PA, 24 de fevereiro a 02 de março de 2017.    Diário Oficial          Ano XXIII                  Edição nº 436 

15 

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

Dispensa de Licitação n.° 009/2017/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 estimados dos serviços será de 
R$ 35.164,80 (Trinta e cinco mil cento e sessenta e 
quatro 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 Wanderlick 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  
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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), 23 de Fevereiro de 2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante 

A.S. DA SILVA SERVIÇOS – ME 
Juarez Romualdo 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:  
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VALOR MENSAL ESTIMADO R$5.860,80 
 

06 MESES 
VALOR GLOBAL 

ESTIMADO 
R$ 35.164,80 

A.S. DA SILVA SERVIÇOS – ME 
Juarez Romualdo da Silva 

 TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo n.º 
009/2017, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada para o serviço de 
transporte escolar para alunos em zoneamento 
rural da rede municipal e estadual deste município 

de Castanhal/Pa, onde as empresas vencedoras 
foram as seguintes: 

FELIX E MALCHER EMPREENDIMENTOS 
LTDA – EPP, cujo valor global é de R$: 24.480,00, 

M E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA, 
cujo valor global é de R$: 100.017,60, 

SIDNEY E SILVIO M M LTDA – ME, cujo valor 
global é de R$: 49.003,20, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO SARAIVA 
LTDA – ME, cujo valor global é de R$:86.011,20, 

JOSÉ J L RODRIGUES, cujo valor global é de 
R$: 57.552,00, 

A S DA SILVA SERVIÇOS – ME, cujo valor 
global é de R$: 35.164,80, 

LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA - ME, 
cujo valor global é de R$: 38.937,60 e 

R.V.M. DE OLIVEIRA – ME, cujo valor global é 
de R$: 15.840,00. 

Nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº 
8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. 

Castanhal (Pa), 23 de Fevereiro de 2017 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 009/2017 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, nomeada pela 
Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no 
que dispõe o Art. 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 serviço de transporte escolar 
para alunos em zoneamento rural da Rede 
Municipal e Estadual de Ensino do município de 
Castanhal/Pa para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, deste município 
de Castanhal/Pa, tento em vista que a Secretaria 
de Educação não pode interromper o fornecimento 
do transporte escolar, por se tratar de serviço de 
natureza contínua, devendo atender 
satisfatoriamente todas as comunidades rurais que 
necessitam de atendimento para os alunos que 
estudam na rede pública de ensino. Além desse 
fator, deve-se levar em conta a situação financeira 
do município, pois no presente 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 serviço à educação, saúde, dentre 
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outros, a CPL manifesta-se pela possibilidade de 
contratação das Empresas:  

FELIX E MALCHER EMPREENDIMENTOS 
LTDA – EPP, portadora do CNPJ sob o n° 
26.281.735/0001-24, 

M E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA, 
portadora do CNPJ sob o n° 22.953.097/0001-90 

SIDNEY E SILVIO M M LTDA – ME, portadora 
do CNPJ sob o n° 26.863.206/0001-39, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO SARAIVA 
LTDA – ME, portadora do CNPJ sob o n° 
732.101.962-49, 

JOSÉ J L RODRIGUES, portadora do CNPJ 
sob o n°18.402.896/0001-09, 

A S DA SILVA SERVIÇOS – ME, portadora do 
CNPJ sob o n° 10.958.526/0001-32, 

LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA - ME, 
portadora do CNPJ sob o n° 14.066.118/0001-27 e 

R.V.M. DE OLIVEIRA – ME, portadora do 
CNPJ sob o n° 17.428.570/0001-80. 

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, 23 de fevereiro de 2017. 
Danielle Fonseca Silva 

Presidente da C.P.L. 
Sílvio Roberto Monteiro dos Santos 

Secretário da C.P.L. 
Eli Martinho de Souza Santos 

Membro da C.P.L. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 
001/2017, que tem por finalidade contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes, através da Firma 
SUPER POSTO PALMEIRA LTDA, cujo valor 
contratual total é de R$ 861.156,16  (oitocentos e 
sessenta e um mil cento e cinquenta e seis reais e 
dezesseis centavos), nos termos do art. 24, IV da 
Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. 

Castanhal (Pa), 11 de Janeiro de 2017 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

CONTRATO Nº 001/2017 
PROCESSO N° 001/2017 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 
DE Nº 001/2017 

Pelo presente instrumento de contrato, de um 
lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
05.121.991/0001-84, com endereço à Av. Barão do 
Rio Branco, 2232, Bairro: Centro, no Município de 
Castanhal - Pará, neste ato representado pelo 
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 nº 057.959.822-53, residente e 
domiciliado à Rod. BR 316 -  S/N – Km 60, 
Castanhal/PA, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado SUPER POSTO 
PALMEIRA LTDA, com sede na Av. Presidente 
Vargas, nº 2205 – Centro – Castanhal – Pará CEP: 
68.740-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
83.838.839/0001-20, portadora da Inscrição 
Estadual nº 15.179.283-6, neste ato representada 
por seu sócio Sr. Guilherme Yuji Fukamizu Saito, 

inscrito no CPF(MF) sob nº 264.143.412-15, 
portador da Cédula de Identidade RG(SP)nº 
1782438, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si justo e acertado, com 
fundamento legal consubstanciado na Lei Federal  
8.666/93, e demais normas regulamentares, a 
contratação nos termos  e cláusulas abaixo 
descritas e respectivos anexos:  

TÍTULO I – DO OBJETO CONTRATUAL 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

dispensa de licitação de nº 001/2017 é o 
fornecimento de combustíveis e lubrificantes, 
destinado à frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, para atendimento por um 
período de 30 (trinta) dias, conforme planilha em 
anexo. 

TÍTULO II – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS/MATERIAIS       

CLÁSULA SEGUNDA: A realização dos 
serviços de abastecimento de combustíveis da 
frota de veículos desta Prefeitura se dará no Super 
Posto Palmeira Ltda, localizado à Av. Presidente 
Vargas, n.º 2205, Bairro: Centro, neste Município 
de Castanhal – Pará e o fornecimento dos 
lubrificantes será fornecido diretamente à 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo desta 
Prefeitura, localizada à Rua Quintino Bocaiuva, n.º 
4326, Bairro: Estrela, neste Município de Castanhal 
– Pará. 

TÍTULO III – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO 
OBJETO 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto deste 
instrumento será executado pela CONTRATADA 
de acordo com seus próprios métodos e padrões, 
baseados em práticas profissionais corretas e 
atendidos, sempre e previamente, todos os 
requisitos e especificações técnicas fornecidos 
pela CONTRATANTE, observando a 
CONTRATADA as melhores normas aplicáveis e, 
ainda, a observação, sempre que possível, das 
normas, regulamentos, diretrizes e proposições de 
planos de qualidade das atividades envolvidas da 
concretização do objeto contratual. 

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA 
manter-se-á à disposição da CONTRATANTE, 
durante todo o tempo necessário à execução deste 
instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA 
obriga-se a desenvolver o fornecimento, objeto 
deste contrato, com pessoal adequado e 
capacitado, em todos os níveis de trabalho, 
obedecendo rigorosamente o estabelecido na 
proposta que integra o presente Contrato. 

Parágrafo Primeiro. O objeto do presente 
contrato (item 01 – combustíveis) do anexo I deste 
edital, será fornecido nos postos de atendimento 
da contratada, no horário comercial, devendo estar 
disponível quando for solicitado. Caso o 
fornecimento imediato não seja possível por 
motivos alheios à vontade da contratada, estipula-
se o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para 
regularização da situação.  No item 02 – 
lubrificantes do anexo I deste edital, deverá ser 
fornecido no máximo até o 3º (terceiro) dia útil da 
data de solicitação dos mesmos, devendo ser 
entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo desta Prefeitura Municipal 
de Castanhal no seguinte endereço: Travessa 
Quintino Bocaiuva, n.º 4326, Bairro: Estrela, neste 
Município de Castanhal/Pa., devendo estar 
disponível quando for solicitado.  

CLÁUSULA SEXTA: Compete a 
CONTRATADA: 

a) executar fielmente o fornecimento de 
acordo com as cláusulas e condições deste 
Contrato e seus Anexos, e em rigorosa 
observância às normas e procedimentos técnicos, 
bem como de conformidade com a legislação geral 
e especifica vigente; e tudo mais que necessário 
for ao perfeito fornecimento dos produtos, ainda 
que não expressamente mencionados. 

b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões nos limites 
estabelecidos no artigo 65 parágrafo 1º. da Lei no. 
8.666/93. 

c) arcar com todas as despesas de seu 
pessoal; respondendo pelos encargos fiscais, 
tributários, trabalhistas, previdenciários e 
securitários, resultante da execução do presente 
Contrato, inclusive instalações e quaisquer 
insumos e meios utilizados para a execução do 
fornecimento, bem assim os custos de seguros, 
além dos tributos incidentes ou decorrentes do 
contrato. 

d) permitir à CONTRATANTE o permanente 
acompanhamento da execução do presente 
contrato, sob pena de rescisão contratual. 

e) indicar, nos termos do artigo 68, da Lei 
Federal nº 8.666/93, em até 5 (cinco) dias úteis da 
assinatura deste Instrumento, o seu representante  
pela comunicação com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal.  

TÍTULO IV –  DA FISCALIZAÇÃO E DO 
ACOMPANHAMENTO 

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE no 
desempenho das atividades de fiscalização e 
acompanhamento da execução deste Contrato 
deverá: 

a) a qualquer tempo e a seu critério, 
acompanhar o fornecimento dos produtos, 
mencionando, expressamente, os vícios ou 
defeitos a serem corrigidos. 

b) fiscalizar a execução objeto deste contrato 
através de representantes especialmente 
designados para esse fim. 

c) quando necessário e conveniente, dar pleno 
acesso aos trabalhos em andamento, de modo a 
assegurar a fiel observância de seus aspectos 
técnico-funcionais. O acompanhamento não retira, 
nem atenua as responsabilidades técnicas e os 
encargos próprios da CONTRATADA. 

d) O contratado é obrigado a corrigir, remover 
ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 
fornecimento. 

Parágrafo Único: A CONTRATANTE indica o 
Sr (a) LEONARDO BARBOSA NOGUEIRA  como 
seu representante responsável pela orientação e 
fiscalização do objeto deste contrato. 

TÍTULO V- DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DO OBJETO 

CLÁUSULA OITAVA.  O objeto do presente 
contrato Combustiveis, será fornecido nos postos 
de atendimento da contratada, no horário 
comercial, devendo estar disponível quando for 
solicitado. Caso o fornecimento imediato não seja 
possível por motivos alheios à vontade da 
contratada, estipula-se o prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis para regularização da situação.  No item 
02 – lubrificantes, deverá ser fornecido no máximo 
até o 3º (terceiro) dia útil da data de solicitação dos 
mesmos, devendo ser entregue no Almoxarifado 
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da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
desta Prefeitura Municipal de Castanhal no 
seguinte endereço: Travessa Quintino Bocaiuva, 
n.º 4326, Bairro: Estrela, neste Município de 
Castanhal/Pa., devendo estar disponível quando 
for solicitado.  

Parágrafo Primeiro: Havendo rejeição dos 
produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá 
fazer reposição no prazo estabelecido pela 
Administração, observando as condições 
estabelecidas para o fornecimento.  

TÍTULO VI - DOS PAGAMENTOS  
CLÁUSULA NONA: Para efeito de pagamento, 

a contratada encaminhará ao órgão requisitante 
respectiva nota fiscal/fatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA. O prazo de pagamento 
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
da apresentação pela CONTRATADA do 
respectivo documento fiscal de cobrança (nota 
fiscal/fatura de serviços), referente a cada produto 
do contrato, nos termos do Anexo  – Planilha de 
Quantitativos do contrato. 

Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas 
que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
contratada para as devidas correções. Nesse caso, 
o prazo de que trata o subitem 2 deste item XI 
começará a fluir a partir da data de apresentação 
da nota fiscal/fatura, sem incorreções. 

Parágrafo Segundo: A descriminação dos 
valores dos produtos deverá ser reproduzida na 
nota fiscal/fatura apresentada para efeito de 
pagamento. 

Parágrafo Terceiro. O pagamento dos 
produtos fornecidos será efetuado pela Prefeitura 
Municipal de Castanhal – PMC, Secretaria 
Municipal de Finanças, mediante a apresentação 
pela CONTRATADA de prova da situação regular 
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS. 

Parágrafo Quarta. A Contratante fica 
autorizada a reter o pagamento referente aos 
produtos fornecidos até que a Contratada 
apresente os comprovantes de pagamento do 
FGTS e INSS referente aos empregados e 
empregador, incidentes sobre o mês anterior. 

Parágrafo Quinta. A recusa da Contratada em 
recolher os encargos acima citados autoriza a 
rescisão unilateral do Contrato, bem como 
retenção dos valores devidos a título de encargos 
e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita 
às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93. 

TÍTULO VII– DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelo 
fornecimento/serviços dos produtos descritos, a 
CONTRATANTE se compromete a pagar a 
CONTRATADA à importância de R$ 861.156,16 
(oitocentos e sessenta e um mil cento e cinquenta 
e seis reais e dezesseis centavos)  
parceladamente a cada mês de consumo, de 
acordo com a quantidade solicitada.  

Parágrafo Primeiro. Os preços contratados 
incluem todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre o 
fornecimento dos produtos, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o 
seu recolhimento e absorção. 

TÍTULO VIII – DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A reserva de 
recursos orçamentários foi feita utilizando os 
seguintes elementos de despesas: 

01- Órgão: 01- Gabinete do Prefeito - Unidade: 
0101 – Gabinete do Prefeito - Função – 04 – 
Administração - Subfunção – 122 – Administração 
Geral – Programa – 0002 – Administração do 
Gabinete do Prefeito e vice Prefeito - Atividade – 
2001 – Manutenção das atividades do Gabinete do 
Prefeito – Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – 
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 80.000,00  

02- Órgão: 01- Gabinete do Prefeito - Unidade: 
0102 – Guarda Municipal - Função – 04 – 
Administração - Subfunção – 122 – Administração 
Geral – Programa – 0005 – Castanhal mais segura 
- Atividade – 2004 – Manutenção e 
operacionalização da Guarda Municipal – 
Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte – 
01000 – Dotação Inicial: R$ 90.000,00  

03- Órgão: 02- Secretaria Municipal de 
Educação - Unidade: 0202 – Secretaria Municipal 
de Educação - Função – 04 – Administração - 
Subfunção – 122 – Administração Geral – 
Programa – 0004 – Apoio Administrativo- Atividade 
– 2006 – Manutenção das atividades da Secretaria 
Municipal de Administração – Elemento da 
Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica – Fonte – 01000 – 
Dotação Inicial: R$ 600.000,00  

04- Órgão: 03- Secretaria Municipal de 
Finanças - Unidade: 0303 – Secretaria Municipal 
de Finanças - Função – 04 – Administração - 
Subfunção – 123 – Administração Financairas – 
Programa – 0007 – Finanças Publicas - Atividade – 
2011 – Manutenção das atividades da Secretaria 
de Finanças – Elemento da Despesa – 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica – Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 
300.000,00  

05- Órgão: 04- Secretaria Municipal de 
Planejamento - Unidade: 0404 – Secretaria 
Municipal de Planejamento - Função – 04 – 
Administração - Subfunção – 121 – Planejamento e 
Orçamento – Programa – 0006 – Planejamento em 
ação - Atividade – 2012 – Manutenção e 
operacionalização das atividades da Secretaria de 
Planejamento – Elemento da Despesa – 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica – Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 
200.000,00  

06- Órgão: 05- Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação - Unidade: 0505 – 
Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação - 
Função – 04 – Administração - Subfunção – 122 – 
Administração Geral – Programa – 0026 – Apoio 
Administração – Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação - Atividade – 2014 – 
Manutenção das atividades da Secretaria 
Municipal de Suprimento e Licitação– Elemento da 
Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica – Fonte – 01000 – 
Dotação Inicial: R$ 140.000,00  

07- Órgão: 06- Secretaria Municipal de 
Educação - Unidade: 0606 – Secretaria Municipal 
de Educação - Função – 12 – Educação - 
Subfunção – 122 – Administração Geral – 
Programa – 0017 – Apoio Administração – 
Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação - 
Atividade – 2015 – Manutenção e operação das 
atividades da  Secretaria Municipal de Educação – 

Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte – 
01000 – Dotação Inicial: R$ 300.000,00  

08- Órgão: 06- Secretaria Municipal de 
Educação - Unidade: 0606 – Secretaria Municipal 
de Educação - Função – 12 – Educação - 
Subfunção – 361 – Ensino Fundamental – 
Programa – 0015 – Acesso e Educação de 
qualidade encino fundamental – Secretaria 
Municipal de Suprimento e Licitação - Atividade – 
2017 – Desenvolvimento do Ensino fundamental – 
Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte – 
01000 – Dotação Inicial: R$ 815.000,00  

09- Órgão: 06- Secretaria Municipal de 
Educação - Unidade: 0606 – Secretaria Municipal 
de Educação - Função – 12 – Educação - 
Subfunção – 365 – Ensino infantil – Programa – 
0013 – Acesso e Educação de qualidade 
Educação infantil – Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação - Atividade – 2022 – 
Desenvolvimento do ensino infantil – Elemento da 
Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica – Fonte – 01000 – 
Dotação Inicial: R$ 390.000,00  

10- Órgão: 09- Secretaria Municipal de 
Agricultura - Unidade: 0909 – Secretaria Municipal 
de Agricultura - Função – 20 – Agricultura - 
Subfunção – 122 – Administração Geral – 
Programa – 0062 – Apoio Administrativo- SEMADA 
– Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação - 
Atividade – 2088 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria Municipal de Agricultura e 
desenvolvimento Agrário – Elemento da Despesa – 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica – Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 
40.000,00  

11- Órgão: 11- Secretaria Municipal de Obras 
e Urbanismo - Unidade: 1111 – Secretaria 
Municipal de Obras e urbanismo- Função – 15 – 
Urbanismo - Subfunção – 452 – Serviços Urbanos 
– Programa –1056 – Obras e urbanismo – 
Atividade – 2103 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – 
Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte – 
01000 – Dotação Inicial: R$ 2.490.000,00  

12- Órgão: 12- Procuradoria Geral do 
Município - Unidade: 1201 – procuradoria Geral - 
Função – 04 – Administração - Subfunção – 062 – 
Defesa do Interesse público no Processo Jurídico – 
Programa –0003 – Essencial a Justiça – Atividade 
– 2106 – Manutenção da Procuradoria de 
Castanhal – Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 
– Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 50.000,00  

13- Órgão: 13 - Secretaria Municipal de 
Habitação - Unidade: 1313 – Secretaria de 
Habitação - Função – 16 – Habitação - Subfunção 
– 122 – Administração Geral – Programa –0009 – 
Apoio Administrativo - Habitação – Atividade – 
2107 – Manutenção das atividades da secretaria 
Municipal de Habitação – Elemento da Despesa – 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica – Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 
90.000,00  

14- Orgão: 14 - Secretaria Municipal de 
Industria e Comércio e Serviços - Unidade: 1414 – 
Secretaria de Industria e comercio e Serviços - 
Função – 22 – Industria - Subfunção – 122 – 
Administração Geral – Programa –0011 – Apoio 
Administrativo - Habitação – Atividade – 2109 – 
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Operacionalização das atividades de 
desenvolvimento da Secretaria de Indústria e 
Comércio – Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – 
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 20.000,00  

15- Órgão: 15 - Secretaria Municipal de 
Desporto e Lazer - Unidade: 11515 – Secretaria de 
Municipal de Desporto e Lazer - Função – 27 – 
Desporto e Lazer - Subfunção – 812 – Desporto e 
Lazer – Programa –0012 – Valorização da Cultura 
Castanhalense - Habitação – Atividade – 2113 – 
Manutenção das atividades da Secretaria de 
desporto e Lazer – Elemento da Despesa – 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica – Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 
90.000,00 

16- Órgão: 16 – Sub- Prefeitura do Apeú - 
Unidade: 1601 – Subprefeitura do Apeú - Função – 
04 – Administração - Subfunção – 122 – 
Administração Geral – Programa –0002 – 
Administração do Gabinete do Prefeito e Vice 
Prefeito – Atividade – 2118 – Manutenção das 
atividades da Subprefeitura do Apeú – Elemento 
da Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica – Fonte – 01000 – 
Dotação Inicial: R$ 50.000,00 

17- Órgão: 17 – Sub- Prefeitura do Jaderlândia 
- Unidade: 1701 – Subprefeitura do Jaderlândia - 
Função – 04 – Administração - Subfunção – 122 – 
Administração Geral – Programa –0002 – 
Administração do Gabinete do Prefeito e Vice 
Prefeito – Atividade – 2119 – Manutenção das 
atividades da Subprefeitura do Jaderlândia – 
Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte – 
01000 – Dotação Inicial: R$ 15.000,00 

18- Órgão: 18 – Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - Unidade: 2101 – Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente - Função – 18 – Gestão 
Ambiental - Subfunção – 122 – Administração 
Geral – Programa –0066 – Apoio Administrativo 
SEMMA – Atividade – 2129 – Manutenção das 
atividades da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente – Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – 
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 110.000,00 

19- Órgão: 22 – Secretaria Municipal de Infra 
Estrutura, Desenvolvimento - Unidade: 2201 – 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e 
Desenvolvimento - Função – 15 – Urbanismo - 
Subfunção – 122 – Administração Geral – 
Programa –0056 – Apoio Administrativo – 
Atividade – 2134 – Manutenção das atividades da 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e 
Desenvolvimento – Elemento da Despesa – 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica – Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 
580.000,00 

20- Órgão: 18 – Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito - Unidade: 1818 – FUNDO 
Municipal de Transporte e Trânsito - Função – 26 – 
Transporte - Subfunção – 122 – Administração 
Geral – Programa –0025 – Apoio Administrativo – 
Atividade – 2120 – Manutenção das atividades da 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – 
Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte – 
01000 – Dotação Inicial: R$ 300.000,00 

21- Órgão: 20 – Fundo Cultural de Castanhal- 
Unidade: 2020 – Fundação Cultural de Castanhal - 
Função – 13 – Cultura - Subfunção – 392 – 
Administração Geral – Programa –0012 – 

Valorização da Cultura Castanhalense – Atividade 
– 2126 – Manutenção das atividades da Fundação 
Cultural de Castanhal – Elemento da Despesa – 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica – Fonte – 01000 – Dotação Inicial: R$ 
200.000,00 

22- Órgão: 06 – Secretaria Municipal de 
Educação - Unidade: 0612 – Fundo de Valorização 
do Magistério - Função – 12 – Educação - 
Subfunção – 361 – Ensino Fundamental – 
Programa –0015 – Acesso a Educação e 
Qualidade Ensino Fundamental – Atividade – 2028 
– Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental. FUNDEB 40% – Elemento da 
Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica – Fonte – 023800 – 
Dotação Inicial: R$ 1.000.000,00 

23- Órgão: 06 – Secretaria Municipal de 
Educação - Unidade: 0612 – Fundo de Valorização 
do Magistério - Função – 12 – Educação - 
Subfunção – 365 – Educação Infantil – Programa –
0013 – Acesso a Educação e Qualidade Educação 
Infantil – Atividade – 2031 – Desenvolvimento do 
Ensino Infantil. FUNDEB 40% – Elemento da 
Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica – Fonte – 023800 – 
Dotação Inicial: R$ 500.000,00 

24- Órgão: 08 – Secretaria Municipal de 
Assistência Social - Unidade: 0808 – Secretaria 
Municipal de Assistência Social - Função – 08 – 
Assistência Social - Subfunção – 122 – 
Administração Geral – Programa –0050 – Apoio 
Administrativo– Atividade – 2064 – Manutenção 
das ações da Secretaria de Assistência Social– 
Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte – 
023800 – Dotação Inicial: R$ 90.000,00 

25- Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Saúde 
- Unidade: 0716 – Secretaria Municipal de Saúde - 
Função – 10 – Saúde - Subfunção – 122 – 
Administração Geral – Programa –0050 – Apoio 
Administrativo– Atividade – 2034 – Manutenção 
das atividades da Secretaria Municipal de Saúde – 
Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte – 
023800 – Dotação Inicial: R$ 1000.000,00 

26- Órgão: 08 – Secretaria Municipal de 
Assistência Social - Unidade: 0809 – Fundo 
Municipal de Assistência Social - Função – 08 – 
Assistência Social - Subfunção – 122 – 
Administração Geral – Programa –0050 – Apoio 
Administrativo– Atividade – 2067 – Manutenção 
das atividades do Fundo Municipal de Assistência 
Social – Elemento da Despesa – 3.3.90.39.00 – 
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte – 01000/02300 – Dotação Inicial: R$ 
10.000,00/110.000,00 

27- Órgão: 08 – Secretaria Municipal de 
Assistência Social - Unidade: 0809 – Fundo 
Municipal de Assistência Social - Função – 08 – 
Assistência Social - Subfunção – 244 – Assistência 
Social – Programa –0051 – Proteção Básica– 
Atividade – 2088 – Manutenção do Piso Básico 
Fixo PAIF - Crás – Elemento da Despesa – 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica – Fonte – 02300 – Dotação Inicial: R$ 
100.000,00 
TÍTULO IX – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O prazo de 

vigência do presente contrato se dará durante o 
período de 30 (trinta) dias.  

TÍTULO X – DA RESPONSABILIDADE FISCAL, 
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA 

CONTRATADA 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A 

CONTRATADA será totalmente responsável por 
todos os tributos fiscais e parafiscais, exigidos 
pelos governos federal, estadual e municipal, bem 
como por agências governamentais autônomas e 
associações de classe, que incidam ou venham a 
incidir sobre o presente instrumento ou sua 
execução, inclusive multas e outros ônus. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A relação das 
partes é de independência contratual, não havendo 
vínculo empregatício entre as mesmas, não se 
responsabilizando a CONTRATANTE por 
quaisquer atos praticados pela CONTRATADA. 
Nenhuma disposição deste instrumento autoriza, 
nem a CONTRATADA tem direito nem poderes e 
nem deverá comprometer ou vincular a 
CONTRATANTE a qualquer acordo, contrato ou 
reconhecimento, nem induzir, renunciar ou transigir 
quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, 
ainda, assumir quaisquer obrigações em nome da 
CONTRATANTE, a qual não se responsabilizará 
por quaisquer reclamações de lucros cessantes ou 
danos pleiteados por terceiros em decorrência ou 
relacionados com a celebração, execução ou 
rescisão deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Eventuais 
funcionários, consultores ou prestadores de 
serviços utilizados para o cumprimento das 
obrigações inerentes a CONTRATADA serão de 
exclusiva competência e responsabilidade desta, 
não possuindo com a CONTRATANTE quaisquer 
vínculos trabalhistas ou previdenciários. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A 
CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de 
quaisquer ações judiciais, inclusive de ordem 
trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes 
da execução deste contrato. Caso a 
CONTRATANTE venha a ser demandada, a 
CONTRATADA se obriga, irrevogável e 
irretratavelmente, a assumir o respectivo pólo 
passivo da correlata ação, respondendo 
integralmente pelos efeitos pecuniários e/ou 
obrigações da decisão judicial que vier a ser 
proferida, sem direito a pleitear reembolso ou 
indenização, a que título for, perante a 
CONTRATANTE. 

TÍTULO XI – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A inexecução 

total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão administrativa, nos termos dos artigos 78 
a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação 
dada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 
9.648/98,  

Parágrafo Primeiro - Obriga-se a 
CONTRATADA, se der causa à rescisão, a 
responder judicialmente pelas perdas e danos 
decorrentes de seu ato. 

Parágrafo Segundo - Considerar-se-á 
rescindido este instrumento contratual pela 
ocorrência dos seguintes casos: 

paralisação total ou parcial do fornecimento 
dos produtos por mais de 5(cinco) dias 
consecutivos, pela CONTRATADA, sem as 
justificativas estarem devidamente aceitas pela 
CONTRATANTE, na forma deste Contrato; 

transferência, cessão do Contrato ou 
subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a 
expressa anuência da CONTRATANTE. 

TÍTULO XII – DAS PENALIDADES 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Se a 
CONTRATADA descumprir o objeto contratual, no 
todo ou em parte, bem como se ocorrer atraso 
injustificado na sua execução, a Administração, a 
seu critério, e observadas as exigências legais, 
reserva-se o direito de aplicar as penalidades 
previstas na legislação vigente, sem prejuízo da 
rescisão contratual, aplicando, conforme o caso, as 
seguintes penas: 

a) advertência; 
b) multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem encaminhada pela Administração; 

c) multa de 15% (quinze por cento) a 30% 
(trinta por cento) sobre o valor do fornecimento, 
quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; 

d) suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

Parágrafo Primeiro - O valor da multa poderá, 
após imposição, ser descontado de pagamentos 
eventualmente devidos à CONTRATADA, 
podendo, ainda, não havendo crédito a ser 
cobrado, amigavelmente, após regular notificação, 
ou judicialmente, na forma da lei, a critério da 
contratante. 

Parágrafo Segundo - As sanções são 
autônomas e a aplicação de uma não exclui a 
outra. 

Parágrafo Terceiro - As multas não têm caráter 
compensatório e, por conseqüência, o pagamento 
delas não exime a CONTRATADA da reparação de 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha acarretar à CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto - As multas serão corrigidas 
monetariamente pela variação de índice oficial, até 
a data de seu recolhimento. 

Parágrafo Quinto  - A aplicação das sanções 
será precedida de procedimento em que se 
garantirá ampla defesa à CONTRATADA, 
cabendo, ainda, o direito à interposição de 
recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 
8.883/94. 

TÍTULO XIII – DA GARANTIA CONTRATUAL 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Não será exigida a 

prestação de garantia para a contratação 
resultante desta licitação. 

TÍTULO XIV- DISPOSIÇÕES GERAIS 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Todos os 

aditivos e alterações a este instrumento deverão 
ser mutuamente acordados, por escrito e 
assinados pelos representantes legais 
devidamente nomeados ou eleitos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O 
presente contrato sujeita-se à alteração unilateral, 
ou por acordo entre as partes, nas hipóteses 

previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal 
nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e nº 
9.648/98. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A 
CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem na prestação dos 
serviços, até 25% (vinte cinco por cento), de 
acordo com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 
1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: A 
abstenção pelas partes contratantes de qualquer 
direito ou faculdade que lhe assistam pelo presente 
instrumento, não implicará novação ou renúncia 
dos direitos ou faculdades nele previstos, que 
poderão ser exercidos a qualquer momento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Todas as 
decisões resultantes de reuniões realizadas entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser 
reduzidas a termo expresso (ata, ofício, 
correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). 

TÍTULO XV – DO FORO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: As partes, de 

comum acordo, para dirimir quaisquer 
controvérsias oriundas deste instrumento, elegem 
o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E, por acharem justas e acordadas, as partes 
assinam, perante as testemunhas abaixo, o 
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
validade, para que produza os efeitos legais. 

Castanhal(PA), 11 de janeiro  de 2017. 
Prefeitura Municipal de Castanhal 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

SUPER  POSTO PALMEIRA LTDA 
Guilherme Yuji Fukamizu Saito 

Sócio 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
_____________  _____________  
Nome:   Nome:  
CPF:  CPF: 
EMPRESA: SUPER POSTO PALMEIRA LTDA 
ENDEREÇO: AV: PRESIDENTES VARGAS Nº 
2205- CENTRO - CASTANHAL – PARA 
CNPJ: 83.838.839/0001-20 
FONE: (91) 3721-1046 
EMAIL: palmeira@gruposaito.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

IT
E
M 

DESCRIÇÃO 
DO 

PRODUTO 
UNID. 

MA
RCA 

QU
ANT
IDA
DE 

V. 
UNIT. 

V.TOTAL 

 

* Combustíveis         
 
 

1 
GASOLINA 
COMUM   

IPIR
AN
GA 

80.0
00 R$3,95 

 
R$316.000,00  

2 
ÓLEO 
DIESEL 5500  

LITRO
S 

IPIR
AN
GA 

100.
000,
00 R$3,17 

 
R$317.000,00  

* LUBRIFICANTES         

3 
ÓLEO 
DIESEL S 10 

LITRO
S 

IPIR
AN
GA 

40.0
00 R$3,24 

 
R$129.600,00  

4 
ÓLEO LUB. 
IPITUR AW 
68 

BD 
20L 

IPIR
AN
GA 

100 R$205,8
0  R$20.580,00  

5 
ÓLEO 
LUB.BRUTUS 

BD 
20L 

IPIR
AN

115 
R$256,5

0  R$29.497,50  

T5 15 W 40 GA 

6 
ÓLEO 
LUB.IPIRGER
OL SAE 90 

BD 
20L 

IPIR
AN
GA 

60 R$258,0
0  R$15.480,00  

7 
ÓLEO 
LUB.IPIRGER
OL SAE 140 

BD 
20L 

IPIR
AN
GA 

35 R$320,0
0  R$11.200,00  

8 
ÓLEO 
IPIRANGA 2 
TEMPOS 

FR 
500 
ML 

IPIR
AN
GA 

24 
R$9,50  R$228,00  

9 
ÓLEO 
IPIRANGA 2 
TEMPOS FR 1L 

IPIR
AN
GA 

60 
R$19,00  R$1.140,00  

10 

FLUIDO DE 
FREIO 
VARGAS 
DOT3 

FR 
500 
ML 

IPIR
AN
GA 

50 

R$12,73  R$636,50  

11 

ÓLEO 
LUB.MOTO 
PROT 20 W 
50 FR 1L 

IPIR
AN
GA 

288 

R$16,35  R$4.708,80  

12 
ÓLEO 4 T 
MOTO PROT 
20 W 50 FR 1L 

IPIR
AN
GA 

144 
R$15,63  R$2.250,72  

13 
ÓLEO LUB. 
BRUTUS T5 
15 W 40 

FR 1L 
IPIR
AN
GA 

48 
R$16,68  R$800,64  

14 
ARLA 32 

BD 
20L 

IPIR
AN
GA 

30 
R$64,83  R$1.944,90  

15 
GRAXA 
CHASSI 20 
KG 

BD20 
KG 

IPIR
AN
GA 

20 R$182,0
0  R$3.640,00  

16 
FILTRO PSD 
450 1 

UNIDA
DE 

  4 
R$33,70  R$134,80  

17 
FILTRO PSD 
300 

UNIDA
DE 

  10 
R$66,00  R$660,00  

18 
FILTRO 
LUB.PSL 55 

UNIDA
DE 

  5 
R$14,00  R$70,00  

19 
FILTRO ARS 
9839 

UNIDA
DE 

  10 
R$85,60  R$856,00  

20 
FILTRO PSC 
72 2 

UNIDA
DE 

  8 
R$10,50  R$84,00  

21 
FILTRO ASR 
839 

UNIDA
DE 

  10 
R$49,29  R$492,90  

22 
FILTRO DE 
AR INTERNO 

UNIDA
DE 

  4 
R$38,99  R$155,96  

23 
FILTRO PSL 
123 

UNIDA
DE 

  5 
R$15,00  R$75,00  

24 
FILTRO DE 
AR PRIM.A 

UNIDA
DE 

  4 
R$68,79  R$275,16  

25 
FILTRO DE 
ÓLEO W902 

UNIDA
DE 

  6 
R$30,14  R$180,84  

26 
F.PSD 530 

UNIDA
DE 

  4 
R$25,00  R$100,00  

27 
FILTRO PSL 
280 

UNIDA
DE 

  4 
R$38,00  R$152,00  

28 
FILTRO HU 
1077/1X 

UNIDA
DE 

  4 
R$58,40  R$233,60  

29 
FILTRO W 
962 

UNIDA
DE 

  4 
R$26,56  R$106,24  

30 
FILTRO P/AR 

UNIDA
DE 

  4 
R$102,4

0  R$409,60  

31 
FILTRO PH 
5548 

UNIDA
DE 

  10 
R$22,00  R$220,00  

32 
FILTRO PH 
5949 

UNIDA
DE 

  10 
R$20,00  R$200,00  

33 
FILTRO AP 
7998 

UNIDA
DE 

  1 
R$23,00  R$23,00  

34 
FILTRO PEL 
119 

UNIDA
DE 

  10 
R$24,00  R$240,00  

35 
FILTRO PH 
2780B 

UNIDA
DE 

  10 
R$18,00  R$180,00  

35 A.T. DEXRON FR 1L   10 R$20,00  R$200,00  

36 
ÓLEO 
LUB.5W30 FR 1L 

  50 
R$28,00  R$1.400,00  

 

VALOR GLOBAL R$     861.156,16 

 
 



Castanhal-PA, 24 de fevereiro a 02 de março de 2017.    Diário Oficial          Ano XXIII                  Edição nº 436 

21 

 
 
 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 36/17SEMED, 02/03/17 
PORTARIA DE 
REDESIGNAÇÃO DE 
PRAZO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, Sr. Adriano 
Sales dos Santos Silva, no uso 
da competência que lhe é 
conferida por Lei. 

CONSIDERANDO os termos 
do ofício nº 039/2017/CPPAD, 

datado de 17/02/2017, da 
presidente da Comissão 
Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar, 
referente ao processo 
administrativo nº 
161/2017/CPPAD, por meio 
da Portaria nº 246/2016; de 
29 de dezembro de 2016.  

CONSIDERANDO os 
incidentes ocorridos no trâmite 
Processual. 
RESOLVE: 

Art. 1º - REDESIGNAR A 
COMISSÃO, de acordo com o 
art. 15, § 3º c/c art. 38, § 1º, 
ambos da Lei Complementar 
nº 001/11, por mais 30 (trinta) 
dias a partir de 17/02/2017, 
para a conclusão dos trabalhos 
desta Comissão Permanente de 
Processo Administrativo 
Disciplinar, e que seja 
composta pelos 
servidores: Lindomar dos 
Santos Machado, matrícula nº 
7321-0; Eder Guataçara Silva, 
matrícula nº 6917-5 e Gleice 
Miranda de Sant Anna, 
matrícula nº 107401-1 

Art. 2º - CONVALIDAR os 
atos praticados pela Comissão 
Processante, ora redesignada. 

Art. 3º - Esta Portaria entra 
em vigor com efeito retroativo a 
17 de fevereiro de 2017. 

Art. 4º - Registra-se e 
cumpra-se. 

GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, aos 02 dias do 
mês de março de 2017. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Dec. Nº 025/2017 

PORTARIA Nº37/17SEMED,DE 02/03/17 
PORTARIA DE 
REDESIGNAÇÃO DE 
PRAZO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, Sr. Adriano 
Sales dos Santos Silva, no uso 
da competência que lhe é 
conferida por Lei. 

CONSIDERANDO os termos 
do ofício nº 038/2017/CPPAD, 

datado de 17/02/2017, da 
presidente da Comissão 
Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar, 
referente ao processo 
administrativo nº 
160/2017/CPPAD, por meio 
da Portaria nº 245/2016; de 
29 de dezembro de 2016.  

CONSIDERANDO os 
incidentes ocorridos no trâmite 
Processual. 
RESOLVE: 

Art. 1º - REDESIGNAR A 
COMISSÃO, de acordo com o 
art. 15, § 3º c/c art. 38, § 1º, 
ambos da Lei Complementar 
nº 001/11, por mais 30 (trinta) 
dias a partir de 17/02/2017, 
para a conclusão dos trabalhos 
desta Comissão Permanente de 
Processo Administrativo 
Disciplinar, e que seja 
composta pelos 
servidores: Lindomar dos 
Santos Machado, matrícula nº 
7321-0; Eder Guataçara Silva, 
matrícula nº 6917-5 e Gleice 
Miranda de Sant Anna, 
matrícula nº 107401-1 

Art. 2º - CONVALIDAR os 
atos praticados pela Comissão 
Processante, ora redesignada. 

Art. 3º - Esta Portaria entra 
em vigor com efeito retroativo a 
17 de fevereiro de 2017. 

Art. 4º - Registra-se e 
cumpra-se. 

GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, aos 02 dias do 
mês de março de 2017. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Dec. Nº 025/2017 

 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 05/17-GMC, DE 22/02/17 
PORTARIA DE 
CONVOCAÇÃO. 

O COMANDANTE DA 
GUARDA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL Sr. Ranildo 
Rodrigues de Freitas, no uso 
de suas atribuições legais que 
lhe conferem o artigo 120, 
Inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, até a Emenda 
Municipal 038 de 29 de 
setembro de 2011; 

Considerando Que o 
exercício das atribuições dos 
cargos da Guarda Municipal 
requer capacitação especifica, 
com matriz curricular 
compatível com suas 
atividades (Artigo 11 da Lei 
Federal 13.022, de 08 de 
agosto de 2014); 

Considerando que existe a 
necessidade de organizarmos a 
escala de serviço dos 
motoristas das viaturas desta 
corporação; 

Considerando ainda, o 
descrito no ANEXO II da lei 
municipal 024/16, de 22 de 
agosto de 2016;  

Resolve: 
Artigo 1° - Convocar os 

Guardas Municipais para 
participarem de um processo 

seletivo para conduzirem as 
viaturas desta corporação, 
salientando que os 
selecionados passarão por um 
treinamento especifico. 

Artigo 2º - Os interessados 
devem comparecer a base da 
Guarda Municipal para as 
entrevistas, munidos com os 
seguintes documentos: Xerox 
da Carteira de Habilitação A/B 
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(C, D ou E), xerox da funcional 
e xerox do comprovante de 
residência, na data de 15 de 
março do ano em curso, no 
horário de 8h ás 12h, na 
divisão Logística. 

Artigo 3º - Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3º - Registra-se e 
cumpra-se. 

COMANDO DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
aos vinte e dois dias do mês de 
fevereiro de dois mil e 
dezessete. 

RANILDO RODRIGUES DE FREITAS 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº006/17-GMC, DE 24/02/17 
PORTARIA DE 
NOMEAÇÃO DA 
COMISSÃO. 

O COMANDANTE DA GUARDA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, Sr. 

RANILDO RODRIGUES DE 

FREITAS, no uso de suas 
atribuições legais que lhe 

conferem os artigos 194 e 202 da 

Lei Municipal 003/99 e art. 3º da 

Lei Complementar nº 001/11, de 

13 de Maio de 2011. 
Considerando, os termos do 

oficio nº 010/2017/CPSIND, 

datado de 20/02/2017, da 

Presidente da Comissão 

Permanente de Sindicância, 

referente ao Processo Instaurado 
nº 086/17/CPSIND, por meio da 

Portaria nº 002/2017-GMC, de 

01de fevereiro 2017. 

Considerando ainda, que a 

servidora Marcilene de Sousa 
Passos, matricula nº 07200, 

entrará de dispensa médica, 

ausentando-se pelo período 

aproximado de vinte dias, motivo 

pelo qual, a impossibilitará de 

presidir os atos do supracitado 
processo.   

Resolve: 

Artigo 1º - NOMEAR A 

COMISSÃO, de acordo com o art. 

17, § 3º da Lei Complementar nº 
001/11 de 13 de maio de 2011, os 

servidores Gislene Maria Batista 

Bandeira, matricula nº66583 e 

João Hélio Moura da Silva, 

matrícula nº 70351, para sob a 

presidência da primeira, 
encarregarem-se dos respectivos 

trabalhos, até o retorno da 

presidente titular.  

Artigo 2º - CONVALIDAR os 

atos praticados pela Comissão de 
Sindicância. 

Artigo 3º - Esta Portaria entra 

em vigor na data de sua 

publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO COMANDANTE 
DA GUARDA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, aos vinte e quatro 

dias do mês de fevereiro de dois 

mil e dezessete. 
RANILDO RODRIGUES DE FREITAS 

Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

 
PORTARIA Nº506/17, DE 21/02/2017 

TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR 
CONCURSO PÚBLICO 

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

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

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear para exercer o 

cargo de provimento efetivo por ter 
sido aprovado em Concurso Público o 
cidadão THIAGO COÊLHO SILVA-PCD, 
para o cargo de Guarda Municipal-
Zona Urbana, lotação Comando da 
Guarda Municipal-Gabinete do 
Prefeito. 

Art. 2º - O Estágio probatório é o 

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

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em 
vigor, com data retroativa a 14 de 

fevereiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário.  

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 21/02/17. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº513/17, DE 23/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 117, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
RESOLVE: 

Art. 1º- Registrar AFASTAMENTO 
PRELIMINAR À APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA, solicitado através do 
Processo Nº 301/1/2017, de 
25/01/17 e Parecer Jurídico Nº 
153/2017, de 21/02/2017 e, nos 
termos da Lei Complementar 
nº007/14, de 02/07/14, que 
modificou a Lei Municipal Nº003/99, 
de 04/02/1999, da servidora VANDA 
LÚCIA CRUZ DOS SANTOS, função 
Professora de Educação Básica I, 
lotação Secretaria Municipal de 
Educação, à vista do Processo nº 
065/16, de 27/10/16 do Instituto de 
Previdência do Município de 

Castanhal-IPMC, sem prejuízo de sua 
remuneração. 

Art. 2º - Revogar a Portaria Nº 
2.408/15, de 18/09/15, que 
concedeu Abono de Permanência a 
Servidora Vanda Lúcia Cruz dos 
Santos, função Professora de 
Educação Básica I , lotação Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 26 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 23 de fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº514/17, DE 23/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 117, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
RESOLVE: 

Art. 1º- Registrar AFASTAMENTO 
PRELIMINAR À APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA, solicitado através do 
Processo Nº 364/1/2017, de 
25/01/17 e Parecer Jurídico Nº 
158/2017, de 23/02/2017 e, nos 
termos da Lei Complementar 
nº007/14, de 02/07/14, que 
modificou a Lei Municipal Nº003/99, 

de 04/02/1999, da servidora MARIA 

IVANILDE VALE BARBOSA, função 
Professora Pedagógica, lotação 
Secretaria Municipal de Educação, à 
vista do Processo nº067/16, de 
04/11/16 do Instituto de Previdência 
do Município de Castanhal-IPMC, 
sem prejuízo de sua remuneração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 03 de 
fevereiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
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Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 23 de fevereiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº515/17, DE 23/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 117, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º- Registrar AFASTAMENTO 
PRELIMINAR À APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA, solicitado através do 
Processo Nº 428/1/2017, de 
26/01/17 e Parecer Jurídico Nº 
157/2017, de 22/02/2017 e, nos 
termos da Lei Complementar 
nº007/14, de 02/07/14, que 
modificou a Lei Municipal Nº003/99, 

de 04/02/1999, da servidora 
TEREZINHA BARROS DA SILVA, 
função Professora de Educação 
Básica III, lotação Secretaria 
Municipal de Educação, à vista do 
Processo nº 054/16, de 27/09/16 do 

Instituto de Previdência do Município 
de Castanhal-IPMC, sem prejuízo de 
sua remuneração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 27 de 
dezembro de 2016, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 23 de fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº516/17, DE 23/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 117, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
RESOLVE: 

Art. 1º- Registrar AFASTAMENTO 
PRELIMINAR À APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA, solicitado através do 
Processo Nº 1186/2/2017, de 
08/02/17 e Parecer Jurídico Nº 
156/2017, de 22/02/2017 e, nos 
termos da Lei Complementar 

nº007/14, de 02/07/14, que 
modificou a Lei Municipal Nº003/99, 
de 04/02/1999, da servidora 

CACILDA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA GADELHA, função 
Professora de Educação Básica I, 
lotação Secretaria Municipal de 
Educação, à vista do Processo nº 

071/16, de 16/11/16 do Instituto de 
Previdência do Município de 
Castanhal-IPMC, sem prejuízo de sua 
remuneração. 

Art. 2º - Revogar a Portaria Nº 
2.407/15, de 18/09/15, que 

concedeu Abono de Permanência a 
Servidora Cacilda Rodrigues de 
Oliveira Gadelha, função Professora 
de Educação Básica I, lotação 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 15 de 
fevereiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 23 de fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº517/17, DE 23/02/2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL 

DE CASTANHAL, NO USO 

DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE 

CONFERE O ARTIGO 117, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA 

LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º- Registrar 

AFASTAMENTO PRELIMINAR À 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 

solicitado através do Processo Nº 

1357/2/2017, de 09/02/17 e 

Parecer Jurídico Nº 155/2017, de 

22/02/2017 e, nos termos da Lei 

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

Municipal Nº003/99, de 

04/02/1999, da servidora MARIA 

NILDA MOREIRA DA SILVA, 

função Servente, lotação 
Secretaria Municipal de 

Educação, à vista do Processo nº 

074/16, de 23/11/16 do Instituto 

de Previdência do Município de 

Castanhal-IPMC, sem prejuízo de 

sua remuneração. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 22 de 

fevereiro de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 23 de fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº518/17, DE 24/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL 

DE CASTANHAL, NO USO 

DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 161 

INCISO II DA LEI Nº 

003/99, DE 04 DE 

FEVEREIRO DE 1999, 

RESOLVE. 

Considerando, o Convênio de 

Cooperação Técnica nº035/2015-
Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará; 

Considerando, o recebimento 

do Ofício nº001/2017- de 09 de 

janeiro de 2017, do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará- 
Comarca de Castanhal-Pa. 

Art. 1º - Conceder, 50% 

(Cinquenta Por Cento), de 

gratificação de Dedicação 

Exclusiva, a servidora LAÍS DA 

SILVA DUARTE, função Auxiliar de 

Administração-Zona Urbana, 

lotação Secretaria Municipal de 

Administração, à disposição do 

Gabinete da 2ª Vara Criminal de 

Castanhal. 
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, 24 de fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº519/17, DE 24/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL 

DE CASTANHAL, NO USO 

DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 161 

INCISO II DA LEI Nº 

003/99, DE 04 DE 

FEVEREIRO DE 1999, 

RESOLVE. 

Considerando, o recebimento 
do Ofício ZEnº9/2017-

TER/PRE/4ªZE- de 10 de janeiro 

de 2017; 

Art. 1º - Conceder, 50% 

(Cinquenta Por Cento), de 
gratificação de Dedicação 

Exclusiva, aos servidores abaixo 

relacionados, cedidos ao Cartório 

da 4ª Zona Eleitoral de Castanhal. 

Nome Função Lotação 

Aliny 
Santos 
Silva 

Agente 
Administrativo 

Secretaria de 
Administração 

Miriam 
Carvalho 
Felix 

Auxiliar de 
Administração 

Secretaria de 
Administração 

Ellen Karla 
Ferreira de 
Melo 

Agente 
Administrativo 

Gabinete do 
Prefeito 

Jailson 
Conceição 
Gonçalves 

Braçal Secretaria de 
Obras 
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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, 24 de fevereiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº520/17, DE 24/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 37, 
PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA 
LEI MUNICIPAL Nº026/12, 

DE 10 DE MAIO DE 2012, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder,  10% (Dez 
por Cento) de Gratificação de 

Titularidade (Especialização em 

Metodologia de Ensino de Língua 

Portuguesa e Literatura), ao 

Servidor DELAMISON VIDAL DA 

SILVA, função Professor com 

Licenciatura Plena em Língua 

Portuguesa–Zona Urbana, 

conforme documentação 

comprobatória constante no 

requerimento do interessado 
arrolado ao Processo 

Nº8653/2016, datado de 20 de 

outubro de 2016 e Parecer 

Jurídico Nº131/2017, datado de 

16 de fevereiro de 2017, lotação 
Secretaria Municipal Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra 

em vigor com efeito retroativo 20 

de outubro de 2016, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e 
Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 24 de fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº521/17, DE 24/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
CONFERE, RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 1º da 

Portaria nº459/17, de 16 de 

fevereiro de 2017, que concede, 

50% (Cinquenta Por Cento), de 
gratificação de Tempo Integral, ao 

servidor HILDERTO DA SILVA 

CASTRO, função Motorista, para 

constar, onde se lê: Hilderto da 

Silva Castro, leia-se: Hilderto da 

Silva Costa, permanecendo os 

demais dados inalterados.   
Art. 2º - Registre-se e Cumpra-

se. 

Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 24 de fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

 
PORTARIA Nº522/17, DE 24/02/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL 

DE CASTANHAL, NO USO 

DAS ATRIBUIÇÕES QUE 

LHE CONFERE, RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 2º da 

Portaria nº2.839/16, de 18 de 
outubro de 2016, para constar, 

onde se lê: Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 03 de 

outubro de 2016, leia-se: Esta 

Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 05 de janeiro de 2009, 

permanecendo os demais dados 

inalterados.   
Art. 2º - Registre-se e Cumpra-

se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 24 de fevereiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 523/17 DE 24/02/2017 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR 
CONCURSO PÚBLICO 
DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 
E CONVOCADA ATRAVÉS DO 
OFICIO Nº 098/17, DE 
30.01.2017. 

O Prefeito Municipal de 

Castanhal, no uso de suas 

atribuições legais e 

constitucionais que lhe confere o 

artigo 124, Inciso II Alínea “B” da 

Lei Orgânica do Município. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear para exercer o 

cargo de provimento efetivo por 

ter sido aprovada em Concurso 

Público a cidadã, MIKA TSURUTA, 

função Professora de Língua 
Portuguesa-Zona Urbana, lotação 

Secretaria Municipal de 

Educação, de acordo com o 

Processo nº1617/2017, de 

15/02/17 e Parecer Jurídico nº 
076/2017, de 20.01.17.  

Art. 2º - O Estágio probatório é 

o determinado pelo artigo 26 da 

Lei nº 003/99, de 04.02.99. Da 

mesma forma que a posse dar-se-

á após o cumprimento da 
determinação dos Artigos 31 e 36 

da mesma Lei. 

Art.3º- O servidor será avaliado 

permanentemente na 

conformidade do Parágrafo Único 

do Artigo 26 da Lei nº 003/99, de 
04.02.99. Caso não preencha os 

requisitos primordiais será 

exonerado na forma da Lei.     

Art. 4º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 13 de 
fevereiro de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-

se. 

Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 24 de fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

EDITAL DE CITAÇÃO DE 

SERVIDOR 

A Presidente da Comissão 

Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar, designada 

pela Portaria nº 2.126/15, de 28 de 

julho de 2015, do Exmo. Prefeito 

Municipal de Castanhal, cumprindo o 

disposto no art. 15, §3º c/c art. 43 

caput da Lei Complementar nº 

001/11, FAZ SABER a Sra. JANICE 

NAZARETH DA ROCHA 

OLIVEIRA, ocupante do 

cargo/função de Agente Comunitário 

de Saúde, que se achando em lugar 

incerto e não sabido, FICA CITADA 

pelo presente edital para apresentar 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

última publicação, DEFESA 

ESCRITA, sob pena de revelia, por si 

ou por advogado regularmente 

constituído, referente às infrações 

disciplinares constantes do PAD nº 

147/16, por conduta tipificada no 

artigo 12, inciso II, da Lei 

Complementar nº 001/11. 

Os autos do processo acham-se 

disponíveis na sede da Comissão, sito 

a Travessa Sete de Setembro, 221 – 

Nova Olinda. 

Castanhal, 23 de fevereiro de 2017. 
Lindomar dos Santos Machado 

Presidente da CPPAD 

 


