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LEI MUNICIPAL Nº 001/17, 20/01/17 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 

DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PARA 

O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

DISPOSIÇÕES COMUNS 

ART. 1º- Esta Lei estima a Receita e fixa a 

Despesa do Município de Castanhal para o 

exercício de financeiro 2017, compreendendo: 

I-Orçamento Fiscal, referente aos Poderes 

do Município, incluindo os órgãos da 

administração direta, indireta e fundos 

instituídos e mantidos pelo Poder Público 

Municipal. 

II- Orçamento da Seguridade Social, 

abrangendo os órgãos da Administração 

direta, Indireta bem como fundos instituídos e 

mantidos pelo Poder Público Municipal, que 

desenvolvam ações nas áreas de Saúde, 

Previdência e Assistência Social. 

CAPÍTULO I 

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA 

SEGURIDADE SOCIAL. 

ART. 2º- O Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social para o exercício de 2017, 

estima a Receita em R$ 366.784.875,00 

(Trezentos e sessenta e seis milhões 

setecentos e oitenta e quatro mil oitocentos 

e setenta e cinco Reais) e fixa a Despesa em 

igual valor. 

ART. 3º- O Orçamento Fiscal para o 

exercício de 2017, estima a Receita em R$ 

227.106.975,00 (Duzentos e vinte e sete 

milhões cento e seis mil novecentos e 

setenta e sete reais), e fixa a Despesa em 

igual valor. 

ART. 4º- O Orçamento da Seguridade 

Social para o Exercício de 2017, estima a 

Receita em R$ 139.677.900,00 (Cento e 

trinta e nove milhões seiscentos e setenta e 

sete mil e novecentos reais), e fixa a Despesa 

em igual valor. 

ART. 5º - O conjunto das Receitas do 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

decorrerá dos Tributos, Rendas e Outras 

Receitas, na forma estabelecida na - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

1.0 RECEITA DO TESOURO 

1.1 RECEITAS 
CORRENTES 
(RT+RC+RP+RA+RI+RS+R
TC+ORC) 

R$ 392.808.875,00 

Receita Tributária R$ 33.801.175,00 

Receita de Contribuição R$ 14.503.000,00 

Receita Patrimonial R$ 3.609.000,00 

Receita de Serviços R$ 295.000,00 

Receita de Transferências 
Correntes 

R$ 323.841.000,00 

Outras Receitas Correntes
  

R$ 4.210.000,00 

Receita Intra-orçamentária 
Corrente 

R$ 12.549.700,00 

1.2 DEDUÇÕES DAS 
RECEITAS CORRENTES 

R$ -29.024.000,00 

Deduções para formação do 
FUNDEB 

R$ -29.024.000,00 

1.3 TOTAL DAS RECEITAS 
CORRENTES (1.3 = 1.1 + 
1.2) 

R$ 363.784.875,00 

1.4 RECEITA DE CAPITAL 
(ROC+RAB+RTC) 

R$ 3.000.000,00 

Operações de Crédito R$ 1.000.000,00 

Alienações de Bens R$ 100.000,00 

Transferência de Capital R$ 1.900.000,00 

1.5 TOTAL DAS RECEITAS 
DO MUNICÍPIO (1.5 = 1.3 + 
1.4) 

R$ 366.784.875,00 

ART. 6º - O conjunto das Despesas dos 

Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social 

obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas 

nos anexos desta Lei 

2.0 DESPESAS POR PODERES 

2.1 PODER LEGISLATIVO  11.292.316,50 

Câmara Municipal de 
Castanhal 

R$ 11.292.316,50 

2.2 PODER EXECUTIVO  355.492.558,50 

Gabinete do Prefeito R$ 19.595.000,00 

Secretaria Municipal de 
Administração R$ 3.330.000,00 

Secretaria Municipal de 
Finanças R$ 21.244.900,00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento R$ 1.710.000,00 

Secretaria de Suprimentos e 
Licitação R$ 1.590.000,00 

Secretaria Municipal de 
Educação R$ 109.340.400,00 

Secretaria Municipal de 
Saúde R$ 106.917.500,00 

Secretaria Municipal de 
Assistência Social R$ 10.891.800,00 

Secretaria Municipal de 
Agricultura R$ 1.810.000,00 

Secretaria de Obras e 
Urbanismo R$ 21.815.858,50 

Procuradoria Geral do 
Município R$ 1.035.000,00 

Secretaria Municipal de 
Habitação R$ 1.090.000,00 

Sec. de Indústria, Comercio e 
Serviços R$ 665.000,00 

Sec. Municipal de Desporto e 
Lazer R$ 2.841.500,00 

Sub- Prefeitura do Apeú R$ 900.000,00 

Sub- Prefeitura da 
Jaderlândia R$ 665.000,00 

Secr. Municipal de Transporte 
e Trânsito R$ 4.694.000,00 

Instituto de Previdência de 
Castanhal R$ 21.868.600,00 

Fundação Cultural de 
Castanhal R$ 2.958.000,00 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente R$ 2.730.000,00 

Sec.de Infraestrutura e 
Desenvolvimento R$ 12.000.000,00 

Reserva de Contingência R$ 5.800.000,00 

2.3 TOTAL DAS DESPESAS 
POR PODERES (2.3 = 

R$ 366.784.875,00 

2.1+2.2) 

CAPÍTULO II 

DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO, 

REMANEJAMENTO E ABERTURA DE 

CRÉDITO. 

ART. 7º - Os recursos orçamentários, tanto 

das receitas quanto das despesas, da 

Administração Direta, poderão ser corrigidos, 

se necessário, a cada bimestre. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A aplicação da 

correção prevista no “caput” deste Artigo será 

efetuada através de Ato do Chefe do Poder 

Executivo, explicitando o índice adotado, 

mediante autorização previa do poder 

Legislativo. 

ART. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

e do Legislativo autorizados a: 

PARÁGRAFO ÚNICO- A abertura de 

créditos adicionais, que dependam da 

movimentação da dotações orçamentárias, 

entre unidades orçamentárias distintas, só 

ocorrerão mediante prévia autorização do 

Poder Legislativo. 

I - Abrir créditos adicionais suplementares 

até o limite de 20% (Vinte por cento) da 

despesa no orçamento corrigida, inclusive 

com a abertura de novas classificações por 

natureza de despesa e fonte de recursos dentro 

de cada projeto, atividade ou operação 

especial.  

a) – Para atender a insuficiência de 

dotações orçamentárias, com recursos 

resultantes do excesso de arrecadação, nos 

termos do Art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da 

Lei Federal nº 4.320, de março de 1964; 

b) - Utilizando como fonte de recurso o 

superávit financeiro apurado no Balanço 

Patrimonial do exercício de 2016, nos termos 

do inciso I, parágrafo 1º, do Art. 43 da Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

II – Abrir créditos adicionais 

suplementares pela totalidade do  valor do seu 

excesso de arrecadação, após prévia 

autorização do Poder Legislativo, com a 

comprovação do respectivo excesso de 

arrecadação, às ações referentes a: 

a) recursos provenientes do Sistema 

Único de Saúde – SUS e suas aplicações 

financeiras 

b) recursos provenientes do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE e de suas aplicações financeiras 

c)  recursos provenientes do Fundo 

Nacional de Assistência Social – FNAS e de 

suas aplicações financeiras 

d) Receitas resultantes de impostos 

vinculados às educação e a saúde 

e) recursos provenientes de Convênio 

com a União e seus órgãos da administração 

direta e indireta, 

f) recursos provenientes de Convênio 

com o Estado e seus órgãos da administração 

direta e indireta, 

g) recursos provenientes do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. 

III – SUPRIMIDO. 

IV – Abrir crédito adicional suplementar 

para atendimento de despesas decorrentes de 

sentenças judiciais transitadas em julgado, 
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mediante a utilização de recursos provenientes 

da reserva de contingência. 

CAPÍTULO III 

DA AUTORIZAÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 

CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 

RECEITA 

ART. 9º – Fica o Poder Executivo 

autorizado a realizar Operações de Crédito por 

antecipação da receita, até o limite de 20% 

(vinte por cento) da receita do tesouro 

municipal, corrigida de acordo com o inciso 

II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, 

combinado com o artigo 38 da Lei 

Complementar nº 101. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 10 – Fica o Poder Executivo 

autorizado a realizar as medidas necessárias 

para ajustar os dispêndios ao efetivo 

comportamento da Receita, a fim de se obter 

na execução, o equilíbrio orçamentário. 

ART. 11 – A despesa total com pessoal em 

cada período de apuração não poderá exceder 

a 60% (sessenta por cento) da receita corrente 

líquida, conforme os artigos 18, 19 e 20 da Lei 

Complementar nº 101/00. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

ART. 12 – SUPRIMIDO. 

ART. 13 – SUPRIMIDO. 
ART. 14 – Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação, com efeitos a partir de 01 

de janeiro de 2017. 

ART. 15 – Revogam-se as disposições em 

contrário. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos  

20 de janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 072/2017 
PROCESSO N° 2017/1/555 

PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 002/2017 
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 (2º 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 DF COMÉRCIO 
DE COMBUSTIVEL LTDA, com sede na Av. 
Presidente Vargas, nº 4367 – Ianetama – 
Castanhal – Pará CEP: 68.745-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.372.578/0001-71, portadora 
da Inscrição Estadual nº 15.395.359-4, neste ato 
representada por seu sócio Sr. RAIMUNDO 
NONATO FERRERA ARAÚJO, inscrito no 
CPF(MF) sob nº 571.960.012-49, portador da 
Cédula de Identidade RG(SP)nº 2854613, 
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 
licitação é o fornecimento de combustíveis, 
destinado à frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, para atendimento por um 
período de 12 (doze) meses, conforme planilha em 
anexo. 

TÍTULO II – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS/MATERIAIS       

CLÁSULA SEGUNDA: O fornecimento de 
combustíveis da frota de veículos desta Prefeitura 
se dará no DF COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL 
LTDA, localizado à Av. Presidente Vargas, n.º 
4367, Bairro: Ianetama, 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.    

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 (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,  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 I – Planilha de 
Quantitativos anexo ao 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. 



Castanhal-PA, 17 de março de 2017.              Diário Oficial                   Ano XXIII                         Edição nº 444 

4 

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 a Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Débito Federais, Receita Estadual, 
perante a Certidão Negativa de Débito estaduais, 
Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de 
Débito Municipais, bem como FGTS e CNDT.  

Parágrafo Quarto. 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 Quinto. 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$ 1.860.000,00 
(um milhão, oitocentos e sessenta mil reais )  
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: 

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2017 
0101 - Gabinete do Prefeito 

04.122.0002.2.001 – Manutenção das 
atividades do Gabinete do Prefeito  

3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
0102 - Guarda Municipal 

04.122.0005.2.004 - Manutenção e 
operacionalização da Guarda Municipal  

3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
0202 – Secretaria Municipal de Administração 

04. 122. 0004. 2. 006 – Manutenção  das 
atividades da Secretaria Municipal de 
Administração 

3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
0303 - Secretaria Municipal de Finanças 

04.122.0007.2.011 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo    
0404 -  Secretaria Municipal de Planejamento 

04.121.0006.20.012 – Manutenção e 
operacionalização das atividades da Secretaria de 
Planejamento 

3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
0505 – Secretaria Municipal de Suprimento e 
Licitação  

04.122.0026.2.014 – Manutenção das 
atividades da Secretaria Municipal de Suprimento e 
Licitação 

3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
0606 – Secretaria  Municipal de Educação 

12.122.0017.2.015 - Manutenção e operação 
das atividades da Secretaria Municipal de 
Educação  

3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
12.361.0015.2.017 – Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
12.365.0013.2.022 – Desenvolvimento do 

Ensino Infantil 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

0612 – Fundo de Valorização do Magistério 
12.361.0015.2.028 – Apoio ao 

Desenvolvimento do Ensino fundamental – 
FUNDEB 40%  3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo 

12.365.0013.2.031 – Desenvolvimento do 
Ensino Infantil – FUNDEB 40% 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
0808 – Secretaria Municipal de Assistência Social 

085.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações 
d Sec.de Assistência Social 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
0909 - Secretaria Municipal de Agricultura 

20.122.0062.2.086 - Manutenção das 
Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e 
desenvolvimento Agrário 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1111 -  Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

15.452.1056.2.101 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo 

 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1201-  Procuradoria Geral do Município  

04.062.0003.2.104 - Manutenção das 
Atividades da Procuradoria de Castanhal 

 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
1313 -  Secretaria de Habitação 

16.122.0009.2.105 - Manutenção das 
atividades da secretaria Municipal de Habitação  

3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
1414 - Secretaria Municipal de Industria e 
Comércio e Serviços 

22.122.0011.2.107 - Operacionalização das 
atividades de desenvolvimento da Secretaria de 
Indústria e Comércio – SEMIND 

 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
1415 – Secretaria  Municipal de Desporto e Lazer  

27.812.0020.2.111 - Manutenção das 
atividades da Secretaria de desporto e Lazer 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1601- Sub-prefeitura do Apeú 

04.122.0002.2.116 - Manutenção das 
atividades da Subprefeitura do Apeú 

3.3.90.30.00 – Material e Consumo 
1701- Sub-Prefeitura do Jaderlândia  

04.122.0002.2.117 - Manutenção das 
atividades da Subprefeitura do Jaderlândia 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
2101-  Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

 18.122.0066.2.127 - Manutenção das 
atividades da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
2201 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura, 
Desenvolvimento 

15.122.0056.2.132 -  Manutenção das 
atividades da Secretaria Municipal de Infra 
Estrutura e Desenvolvimento 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
2020 – Fundação Cultural de Castanhal – FCC 

13.392.0012.2.124 - Manutenção das 
atividades da Fundação Cultural de Castanhal 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
0716 -  Fundo Municipal de Saúde  

10.122.0050.2.034 - Manutenção das 
atividades da Secretária Municipal de Saúde  

3.90.39.00 – Material de Consumo 
0809 – Fundo Municipal de Assistência Social 

08.122.0050.2068  - Manutenção das Ações 
do Fundo de Assistência Social 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
0810 – Fundo dos Direitos da Criança e 
Adolescente 

08.243.0049.2.085 - Manutenção do Fundo 
Municipal do Direito da Criança e do Adolescente 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1516 – Fundo  Municipal de Esporte e Lazer 

27.812.0020.2.115 – Operacionalização das 
Ações do Fundo Municipal de Esporte e Lazer 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1818 – Fundo Municipal de Transporte e trânsito – 
FMTT 

26.122.0025.2.118 - Manutenção das 
Atividades da Secretária de transporte e Trânsito 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
2102 – Fundo Municipal de Meio Ambiente 

18.122.0066.2.131 – Manutenção das 
Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
TÍTULO IX – DA VIGÊNCIA DO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O prazo de 

vigência do presente contrato se dará durante o 
período de 12(doze) meses.  

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, 
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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 
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), 08 de março de 2017. 
Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

DF COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 
Raimundo Nonato Ferreira Araújo 

Sócio 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1ª ___________    2ª ___________   
CPF No    CPF No   

CONTRATO Nº 071/2017 
PROCESSO N° 2017/1/555 

PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 
002/2017 

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 (2º 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 
licitação é o fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes, destinado à frota de veículos da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, para 
atendimento por um período de 12 (doze) meses, 
conforme planilha em anexo. 

TÍTULO II – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS/MATERIAIS       

CLÁSULA SEGUNDA: O fornecimento 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 
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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 (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.  

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 I – Planilha de 
Quantitativos anexo ao 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 a Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Débito Federais, Receita Estadual, 
perante a Certidão Negativa de Débito estaduais, 
Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de 
Débito Municipais, bem como FGTS e CNDT.  

Parágrafo Quarto. 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 Quinto. 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$ 3.752.184,00 
(três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, 
cento e oitenta e quatro reais) 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: 

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2017 
0101 - Gabinete do Prefeito 

04.122.0002.2.001 – Manutenção das 
atividades do Gabinete do Prefeito  

3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
0102 - Guarda Municipal 

 04.122.0005.2.004 - Manutenção e 
operacionalização da Guarda Municipal  

 3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
0202 – Secretaria Municipal de Administração 

04. 122. 0004. 2. 006 – Manutenção  das 
atividades da Secretaria Municipal de 
Administração 

 3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
0303 - Secretaria Municipal de Finanças 

04.122.0007.2.011 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo    
0404 -  Secretaria Municipal de Planejamento 

04.121.0006.20.012 – Manutenção e 
operacionalização das atividades da Secretaria de 
Planejamento 

 3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
0505 – Secretaria Municipal de Suprimento e 
Licitação  

04.122.0026.2.014 – Manutenção das 
atividades da Secretaria Municipal de Suprimento e 
Licitação 

 3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
0606 – Secretaria  Municipal de Educação 
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12.122.0017.2.015 - Manutenção e operação 
das atividades da Secretaria Municipal de 
Educação  

3.3.90.39.00 – Material de Consumo  
12.361.0015.2.017 – Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
12.365.0013.2.022 – Desenvolvimento do 

Ensino Infantil 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

0612 – Fundo de Valorização do Magistério 
12.361.0015.2.028 – Apoio ao 

Desenvolvimento do Ensino fundamental – 
FUNDEB 40%  3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo 

12.365.0013.2.031 – Desenvolvimento do 
Ensino Infantil – FUNDEB 40% 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
0808 – Secretaria Municipal de Assistência Social 

085.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações 
d Sec.de Assistência Social 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
0909 - Secretaria Municipal de Agricultura 

20.122.0062.2.086 - Manutenção das 
Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e 
desenvolvimento Agrário 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1111 -  Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

15.452.1056.2.101 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo 

 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1201-  Procuradoria Geral do Município  

04.062.0003.2.104 - Manutenção das 
Atividades da Procuradoria de Castanhal 

 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
1313 -  Secretaria de Habitação 

16.122.0009.2.105 - Manutenção das 
atividades da secretaria Municipal de Habitação  

3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
1414 - Secretaria Municipal de Industria e 
Comércio e Serviços 

22.122.0011.2.107 - Operacionalização das 
atividades de desenvolvimento da Secretaria de 
Indústria e Comércio – SEMIND 

 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
1415 – Secretaria  Municipal de Desporto e Lazer  

27.812.0020.2.111 - Manutenção das 
atividades da Secretaria de desporto e Lazer 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1601- Sub-prefeitura do Apeú 

04.122.0002.2.116 - Manutenção das 
atividades da Subprefeitura do Apeú 

3.3.90.30.00 – Material e Consumo 
1701- Sub-Prefeitura do Jaderlândia  

04.122.0002.2.117 - Manutenção das 
atividades da Subprefeitura do Jaderlândia 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
2101-  Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

 18.122.0066.2.127 - Manutenção das 
atividades da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
2201 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura, 
Desenvolvimento 

15.122.0056.2.132 -  Manutenção das 
atividades da Secretaria Municipal de Infra 
Estrutura e Desenvolvimento 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
2020 – Fundação Cultural de Castanhal – FCC 

13.392.0012.2.124 - Manutenção das 
atividades da Fundação Cultural de Castanhal 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
0716 -  Fundo Municipal de Saúde  

10.122.0050.2.034 - Manutenção das 
atividades da Secretária Municipal de Saúde  

3.90.39.00 – Material de Consumo 
0809 – Fundo Municipal de Assistência Social 

08.122.0050.2068  - Manutenção das Ações 
do Fundo de Assistência Social 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
0810 – Fundo dos Direitos da Criança e 
Adolescente 

08.243.0049.2.085 - Manutenção do Fundo 
Municipal do Direito da Criança e do Adolescente 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1516 – Fundo  Municipal de Esporte e Lazer 

27.812.0020.2.115 – Operacionalização das 
Ações do Fundo Municipal de Esporte e Lazer 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
1818 – Fundo Municipal de Transporte e trânsito – 
FMTT 

26.122.0025.2.118 - Manutenção das 
Atividades da Secretária de transporte e Trânsito 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
2102 – Fundo Municipal de Meio Ambiente 

18.122.0066.2.131 – Manutenção das 
Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
TÍTULO IX – DA VIGÊNCIA DO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O prazo de 

vigência do presente contrato se dará durante o 
período de 12(doze) meses.  

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 
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 
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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), 08 de março  de 2017. 
Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

SUPER  POSTO PALMEIRA LTDA 

Guilherme Yuji Fukamizu Saito 

Sócio 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1ª ___________    2ª ___________   
CPF No    CPF No   

CONTRATO Nº 073-/2017 
PROCESSO N° 2017/1/555 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 002/2017 
Pelo presente instrumento de contrato, de um 

lado a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
11.431.771/0001-50, com endereço à Av. Barão do 
Rio Branco, 814, Bairro: Nova Olinda, no município 
de Castanhal - Pará, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal Sr. Amiraldo Lima Torres, 
brasileiro, solteiro, portador da carteira de 
identidade nº2452526 - SEGUP-PA e do CPF nº 
430.594.572-04, residente e domiciliado à Tv. 
Severino Pedro Alves ,  n.º 2874, Novo Estrela,  
nesta Cidade de 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 

licitação é o fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes, destinado à frota de veículos da 
Secretaria Municipal de Assistência Social deste 
município , para atendimento por um período de 12 
(doze) meses, conforme planilha em anexo. 

TÍTULO II – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS/MATERIAIS       

CLÁSULA SEGUNDA: O fornecimento de 
combustíveis da frota de veículos desta Secretaria 
se dará no Super Posto Palmeira Ltda, localizado à 
Av. Presidente Vargas, n.º 2205, Bairro: Centro, 
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.   

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. 
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TÍTULO V- DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DO OBJETO 

CLÁUSULA OITAVA.  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.   

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 I – Planilha de 
Quantitativos anexo ao 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 a Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Débito Federais, Receita Estadual, 
perante a Certidão Negativa de Débito estaduais, 
Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de 
Débito Municipais, bem como FGTS e CNDT.  

Parágrafo Quarto. 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 Quinto. 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$ 229.657,00 
(duzentos e vinte nove mil, seiscentos e cinquenta 
e sete reais) 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: 

0808 – Secretaria  Municipal de Assistência 
Social 

085.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações 
da Secretaria De Assistência Social 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
TÍTULO IX – DA VIGÊNCIA DO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O prazo de 

vigência do presente contrato se dará durante o 
período de 12 (doze) meses. 

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 
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 



Castanhal-PA, 17 de março de 2017.              Diário Oficial                   Ano XXIII                         Edição nº 444 

10 

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), 08 de março de 2017. 
Fundo Municipal de Assistência Social - SEMAS 

Amiraldo Lima Torres 

Secretário Municipal 
CONTRATANTE 

SUPER POSTO PALMEIRA LTDA. 
Guilherme Yuji Fukamizu Saito 

Sócio 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1ª ___________    2ª ___________   
CPF No    CPF No   

CONTRATO Nº 074/2017 
PROCESSO N° 2017/1/555 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 002/2017 
Pelo presente instrumento de contrato, de um 

lado o FUNDO MUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E 
TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.527.565/0001-07, 

com endereço à Av. Senador Antonio Lemos, 
1023, Bairro: Centro, no Município de Castanhal - 
Pará, neste ato representada pelo Secretário 
Municipal Sr. Elder Ribeiro da Silva, brasileiro, 
casado, tenente coronel, portador da carteira de 
identidade nº 16226 - SEGUP-PA e do CPF nº 
373.795.422-49, residente e domiciliado à Av: 
Barão do Rio Branco nº 863, Bloco F, Apto 104, 
Residencial Kazuma Oyama, Bairro: Nova Olinda, 
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 

licitação é o fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes, destinado à frota de veículos da 
Secretaria Municipal de trânsito, para atendimento 
por um período de 12 (doze) meses, conforme 
planilha em anexo. 

TÍTULO II – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS/MATERIAIS       

CLÁSULA SEGUNDA: O fornecimento 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 Transporte e 
Trânsito desta Prefeitura, localizada à Rua 
Senador Antonio lemos, n.º 1023, Bairro: Centro, 
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 Transporte e trânsito  desta Prefeitura Municipal 
de Castanhal no seguinte endereço: Rua.Senador 
Antonio Lemos, n.º 1023, Bairro: Centro, 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 
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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 (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 Transporte e Trânsito desta Prefeitura Municipal 
de Castanhal no seguinte endereço: Rua. Senador  
Antonio lemos, n.º 1023, Bairro: Centro, 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 I – Planilha de 
Quantitativos anexo ao 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 a Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Débito Federais, Receita Estadual, 
perante a Certidão Negativa de Débito estaduais, 
Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de 
Débito Municipais, bem como FGTS e CNDT.  

Parágrafo Quarto. 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 Quinto. 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$ 289.344,00 
(duzentos e oitenta e nove mil, trezentos quarenta 
e quatro  reais) 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: 

1818 – Fundo Municipal de transporte e 
trânsito – FMTT 

26.122.0025.2.118 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito 

3.3.90.30.00 
TÍTULO IX – DA VIGÊNCIA DO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O prazo de 

vigência do presente contrato se dará durante o 
período de 12 (doze) meses. 

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 
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. 
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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 02 (duas) vias de igual teor e 
validade, para que produza os efeitos legais. 

Castanhal(PA), 08 de março de 2017. 
Fundo Municipal Para o Desenvolvimento Dos 

Transportes e Trânsito do Município de Castanhal - 
SEMUTRAN 

Elder Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal 
CONTRATANTE 

SUPER POSTO PALMEIRAS LTDA 

Guilherme Yuji Fukamizu Saito 

Sócio 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1ª ___________    2ª ___________   
CPF No    CPF No   

CONTRATO Nº 075/2017 
PROCESSO N° 2017/1/555 

PREGÃO PRESENCIAL SRP-002/2017 
Pelo presente instrumento de contrato, de um 

lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 07.918.201/0001-11, com 
endereço à Av. Barão do Rio Branco, nº 26, Bairro: 
Novo Olinda, no município de Castanhal - Pará, 
neste ato representada pelo Secretario Municipal 
de saúde Sr. Silvan Francisco da Silva, brasileiro, 
casado, médico, portadora da carteira de 
identidade nº 2674301 - SEGUP-PA e do CPF nº 
565.380.222-00 , residente e domiciliado na Rua 
Marechal Deodoro nº 194, apartamentoº 301, bloco 
C, Ianetama -  Castanhal-Para- CEP: 68745-00, 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 

licitação é o fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes, destinado à frota de veículos da 
Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento 
por um período de 12 (doze) meses, conforme 
planilha em anexo. 

TÍTULO II – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS/MATERIAIS       

CLÁSULA SEGUNDA: O fornecimento de 
combustíveis da frota de veículos desta Secretaria 
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 Saúde desta 
Prefeitura, localizada à Trav. Cônego Luiz Leitão nº 
1943 , Bairro: Centro, 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 Saúde desta Prefeitura Municipal de Castanhal 
no seguinte endereço: Travessa Cônego Luiz 
Leitão, n.º 1943, Bairro: Centro, 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 
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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 de Brito 
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 (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 Saúde desta Prefeitura Municipal de Castanhal 
no seguinte endereço: Travessa Cônego Luiz 
Leitão, n.º 1943, Bairro: Centro, 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 I – Planilha de 
Quantitativos anexo ao 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 a Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Débito Federais, Receita Estadual, 
perante a Certidão Negativa de Débito estaduais, 
Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de 
Débito Municipais, bem como FGTS e CNDT.  

Parágrafo Quarto. 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 Quinto. 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$ 1.182.052,00 
(um milhão, cento e oitenta e dois mil e cinquenta e 
dois reais) 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: 

1030201372056- Fonte do recurso Repasse 
Federal – G.Plena 

3.3.90.30.00-Elemento de despesa Material de 
Consumo 

1012200502034-Fonte do recurso Repasse 
Federal – Repasse Municipal - C.Partida 

3.3.90.30.00- Elemento de despesa Material 
de Consumo 

1030101362041 - Fonte do recurso – Repasse 
Federal – Atenção Básica 

3.3.90.30.00- Elemento de despesa Material 
de Consumo 

1030500472063 - Fonte do recurso – Repasse 
Federal - V. em Saúde 

3.3.90.30.00- Elemento de despesa Material 
de Consumo 

TÍTULO IX – DA VIGÊNCIA DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O prazo de 
vigência do presente contrato se dará durante o 
período de 12 (doze) meses. 

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 
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 
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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, 08 de março de 2017. 
Fundo Municipal de Saúde - SESMA 

Silvan Francisco da Silva 

Secretário Municipal 
CONTRATANTE 

SUPER POSTO PALMEIRA LTDA 
Guilherme Yuji Fukamizu Saito 

Sócio 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1ª ___________    2ª ___________   
CPF No    CPF No   

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 006/2017 

O Prefeito Municipal de Castanhal, estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 
10.520/02, da Lei nº. 8.666/93 e demais 
disposições que regulam a matéria, bem como as 
atas de realização exaradas pela Comissão de 
Licitação e tendo em vista a realização de 
processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial através do Sistema de Registro de 
Preços n.º 006/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada para o serviço de 
confecções em malharia, destinado a atende as 
necessidades das diversas secretarias neste 
município de Castanhal/PA, resolve 
HOMOLOGAR: a Licitante: 

Os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 a empresa H.R. DE 
SAOUZA & CIA LTDA - EPP 

À Comissão de Licitação, para convocar a 
empresa vencedora no certame para, assinatura 
da Ata de Registro de Preços e posterior 
contratação. Havendo recusa, observar-se-ão as 
penalidades cominadas na legislação pertinente. 

Castanhal (PA), 16 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

EMPRESA: H.R. DE SOUZA & CIA 
LTDA – EPP 
ENDEREÇO:Av: Alcindo Cacela nº 13 BL B - 
Umarizal - Belém – Pará 
CNPJ: 17.151.464/0001-00 
FONE: (91) 3244-4824/3254-0046 
EMAIL: dhcomercial@hotmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNID. 

 QTDE. 
TOTA

L 
ESTIM
ADA 

VALOR 
TOTAL 

MA
RC
A 

 
V. 

UNIT. 
V. 

TOTAL 
 
 

1 

CAMISA MODELO 
GOLA POLO 

MANGA LONGA, 
em malha p.v 67% 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME

12.000 
 R$       

22,95  

 R$     
275.40
0,00  

poliester 33% 
algodão cor verde 
bandeira, abertura 
com dois botões, 

gola e punhos nas 
mangas em 100% 

poliester na cor 
amerelo, pintura da 

logomarca 
prefeitura de 

castanhal do lado 
esquerdo em silk 
screen policromia 
nas cores padrão 
medindo 10 cm e 

nas costa 
medidndo 28 cm 

proporcional. 
material de primeira 

qualidade 
tingimento com 

hidrantene e 
resistente a 

lavagem industrial, 
duração da cor ao 

sol. Tam. 
P/M/G/GG 

S 

2 

CAMISA MODELO 
GOLA POLO 

MANGA LONGA, 
em malha p.v 67% 

poliester 33% 
algodão cor verde 
bandeira, abertura 
com dois botões, 

gola e punhos nas 
mangas em 100% 

poliester na cor 
amerelo, pintura da 

logomarca 
prefeitura de 

castanhal do lado 
esquerdo em silk 
screen policromia 
nas cores padrão 
medindo 10 cm e 

nas costa 
medidndo 28 cm 

proporcional. 
material de primeira 

qualidade 
tingimento com 

hidrantene e 
resistente a 

lavagem industrial, 
duração da cor ao 

sol. Tam. 
P/M/G/GG. ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA MEI, ME e 

EPP. 

UNID. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

4.000 
 R$       

22,95  

 R$        
91.800

,00  

3 

CAMISA MODELO 
GOLA POLO 

MANGA CURTA, 
em malha p.v 67% 

poliester 33% 
algodão cor verde 
bandeira, abertura 
com dois botões, 

gola e punhos nas 
mangas em 100% 

poliester na cor 
amerelo, pintura da 

logomarca 
prefeitura  de 

castanhal no lado 
esquerdo em silk 
screen policromia 
nas cores padrão 
medindo 10 cm e 

nas costas 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

15.000 
 R$       

18,70  

 R$     
280.50
0,00  

mailto:dhcomercial@hotmail.com
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medindo 28 cm 
proporcional 

material de primeira 
qualidade 

tingimento com 
hidrantene e 
resistente a 

lavagem industrial, 
duração da cor ao 

sol. Tam. 
P/M/G/GG 

4 

CAMISA MODELO 
GOLA POLO 

MANGA CURTA, 
em malha p.v 67% 

poliester 33% 
algodão cor verde 
bandeira, abertura 
com dois botões, 

gola e punhos nas 
mangas em 100% 

poliester na cor 
amerelo, pintura da 

logomarca 
prefeitura  de 

castanhal no lado 
esquerdo em silk 
screen policromia 
nas cores padrão 
medindo 10 cm e 

nas costas 
medindo 28 cm 

proporcional 
material de primeira 

qualidade 
tingimento com 

hidrantene e 
resistente a 

lavagem industrial, 
duração da cor ao 

sol. Tam. 
P/M/G/GG. ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA MEI, ME e 

EPP. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

5.000 
 R$       

18,70  

 R$        
93.500

,00  

5 

BATA CURTA 
COM GOLA, 

manga longa em 
brim solasol 100% 
algodão sarja 3x1, 
cor verde bandeira 
,textura tingimento 

c/ hidrantene 
resistente a 

lavagem industrial 
c/ duas faixas na 
frente em brim 

100% algodão sarja 
3x1, medindo 

aproximadamente 
quatro centimetros 
de largura em toda 
extenção da frente 
da bata, um bolso 
superior esquerdo 
com logomarca da 

prefeitura de 
castanhal em silk 
screen policromia 
medindo 10 cm e 

dois bolsos na 
parte inferior da 

frente, fechamento 
frontal atraves de 

botões, nas costas 
logomarca da 
prefeitura de 

castanhal em silk 
screen policromia 
nas cores padrão 
medindo 28 cm 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

2.000 
 R$       

25,70  

 R$        
51.400

,00  

proporcional, Tam. 
P/M/G/GG. ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA MEI, ME e 

EPP. 

6 

BATA CURTA 
COM GOLA, 

manga curta em 
brim solasol 100% 
algodão sarja 3x1, 
cor verde bandeira 
textura tingimento 

c/ hidrantene 
resistente a 

lavagem industrial 
c/ duas faixas na 
frente em brim 

100% algodão sarja 
3x1, medindo 

aproximadamente 
quatro centimetros 
de largura em toda 
extenção da frente 
da bata, um bolso 
superior esquerdo 
com logomarca da 

prefeitura de 
castanhal em silk 
screen policromia 
medindo 10 cm e 

dois bolsos na 
parte inferior da 

frente, fechamento 
frontal atraves de 

botões, nas costas 
logomarca da 
prefeitura de 

castanhal em silk 
screen policromia 
nas cores padrão 
medindo 28 cm 

proporcional, tam. 
P/M/G/GG. ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA MEI, ME e 

EPP. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

2.000 
 R$       

22,90  

 R$        
45.800

,00  

7 

CAMISA MANGA 
LONGA EM 

MALHA P.V, 67% 
poliester 33% 

algodão cor verde 
bandeira c/ uma 
faixa refletiva na 
frente, medindo 

aproximadamente 
quatro centimentro 
de largura em toda 
extenção da frente 
da camisa, gola e 

punhos nas 
mangas em 100% 

poliester na cor 
amerelo, pintura da 

logomarca 
prefeitura de 

castanhal no lado 
esquerdo em silk 
screen policromia 
nas cores padrão 
medindo 10 cm e 

nas costa 
medidndo 28 cm 
pelo proporcional. 

material de primeira 
qualidade 

tingimento com 
hidrantene e 
resistente a 

lavagem industrial, 
duração da cor ao 

sol. Tam. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

2.000 
 R$       

20,15  

 R$        
40.300

,00  

P/M/G/GG. ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA MEI, ME e 
EPP. 

8 

CALÇA 
CONFECCIONADA 

EM BRIM COM 
ELÁSTICO NA 

CINTURA, 100% 
algodão sarja 3x1, 
textura tingimento 

c/ hidrantene 
resistente a 

lavagem industrial, 
na cor verde 

bandeira, dois 
bolsos chapados 
na parte frontal e 

um bolso chapado 
traseiro, com faixa 

refletiva nas 
pernas, logomarca 

da prefeitura de 
castanhal em silk 
screen policromia 
nas cores padrão 

na perna 
esquerda,tam. 

P/M/G/GG 
acabamento em 

maquina industrial 
fechadeira c/ o3 
agulhas. ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA MEI, ME e 
EPP. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

2.000 
 R$       

27,80  

 R$        
55.600

,00  

9 

BONÉ: Material 
corpo 100% 

algodão, material 
aba polietileno, 

material regulador 
abertura com 

velcro, cor verde 
bandeira, 

características 
adicionais armação 
em sarja 3/1, pré-

encolhido, tamanho 
sob medida. ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA MEI, ME e 

EPP. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

2.000 
 R$         
6,99  

 R$        
13.980

,00  

10 

CAMISETAS EM 
COR, em malha 

PV, gola redonda, 
com manga curta, 

impressão silk 
screen, em cores 

ou policromia frente 
e/ou costas, 

tamanhos diversos 
PP,P,M,G,GG, com 
arte e logomarcas. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

15.000 
 R$       

17,40  

 R$     
261.00
0,00  

11 

CAMISETAS EM 
COR, em malha 

PV, gola redonda, 
com manga curta, 

impressão silk 
screen, em cores 

ou policromia frente 
e/ou costas, 

tamanhos diversos 
PP,P,M,G,GG, com 
arte e logomarcas. 
ITEM EXCLUSIVO 
PARA MEI, ME e 

EPP. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

5.000 
 R$       

17,40  

 R$        
87.000

,00  

12 

CAMISA 
PROMOCIONAL 
EM MALHA P.V, 
67% poliester e 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME

15.000 
 R$       

18,00  

 R$     
270.00
0,00  



Castanhal-PA, 17 de março de 2017.              Diário Oficial                   Ano XXIII                         Edição nº 444 

16 

33% algodão gola 
redonda, cor verde 
bandeira, manga 

curta, acabamento 
em maquina 

industrial golaneira 
de corte 

automatico, 
personalizada com 
logomarca a definir 

padrão TAM. 
P/M/G/GG. 

S 

13 

CAMISA 
PROMOCIONAL 
EM MALHA P.V, 
67% poliester e 

33% algodão gola 
redonda, cor verde 
bandeira, manga 

curta, acabamento 
em maquina 

industrial golaneira 
de corte 

automatico, 
personalizada com 
logomarca a definir 

padrão TAM. 
P/M/G/GG.  ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA MEI, ME e 

EPP. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

5.000 
 R$       

18,00  

 R$        
90.000

,00  

14 

BANDEIRA 
OFICIAL DO 

BRASIL: 
Confeccionada em 

tecido 100% 
poliéster com fio de 

alta resistência e 
malha bloqueada 
indesmalhável, 

dupla face, 
bordada. Para uso 
interno ou externo. 

Costurada com 
aplicações de 

tecido sobre tecido. 
Tarja na cor branca 

e dois ilhoses. 
Medidas: 

1,90x1,10cm. ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA MEI, ME e 
EPP. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

100 
 R$    

102,50  

 R$        
10.250

,00  

15 

BANDEIRA 
OFICIAL DO 
ESTADO DO 

PARÁ: 
Confeccionada em 

tecido 100% 
poliéster com fio de 

alta resistência e 
malha bloqueada 
indesmalhável, 

dupla face, 
bordada. Para uso 
interno ou externo. 

Costurada com 
aplicações de 

tecido sobre tecido. 
Tarja na cor branca 

e dois ilhoses. 
Medidas: 

1,90x1,10cm. ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA MEI, ME e 
EPP. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

100 
 R$    

102,50  

 R$        
10.250

,00  

16 

BANDEIRA 
OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL: 

Confeccionada em 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

100 
 R$    

102,50  

 R$        
10.250

,00  

tecido 100% 
poliéster com fio de 

alta resistência e 
malha bloqueada 
indesmalhável, 

dupla face, 
bordada. Para uso 
interno ou externo. 

Costurada com 
aplicações de 

tecido sobre tecido. 
Tarja na cor branca 

e dois ilhoses. 
Medidas: 

1,90x1,10cm. ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA MEI, ME e 
EPP. 

17 

BANDEIRA DAS 
ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE 
CASTANHAL: 

Confeccionada em 
tecido 100% 

poliéster com fio de 
alta resistência e 
malha bloqueada 
indesmalhável, 

dupla face, 
bordada. Para uso 
interno ou externo. 

Costurada com 
aplicações de 

tecido sobre tecido. 
Tarja na cor branca 

e dois ilhoses. 
Medidas: 

1,90x1,10cm.  
ITEM EXCLUSIVO 
PARA MEI, ME e 

EPP. 

Unid. 

DH 
UNI
FOR
ME
S 

100 
 R$    

102,50  

 R$        
10.250

,00  

 

VALOR TOTAL   R$1.697.280,00  

H.D. DE SOUZA & CIA LTDA – EPP 
Representante Legal: Wilson Luiz da Silva Paula 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
010/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 006/2017 
Às nove horas, do dia dezesseis de 

março do ano de dois mil e dezessete, 
de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, neste 
ato representado por seu Pregoeiro o 

Sr. Erick Rodrigues Sacramento, 
localizada à Av. Barão do Rio Branco, 
2232, Bairro: Centro - neste 
Município de Castanhal/PA, nos 
termos das Leis nº. 8.666/93, 
10.520/2002, do Decreto 7892/2013, 
das demais normas legais aplicáveis e 
de acordo com o resultado da 
classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Presencial 
SRP nº 006/2017, Processo de nº 
2017/1/559 publicada na imprensa 
oficial e homologado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, e observadas as condições 
do edital que integra este instrumento 
de registro, resolve registrar os preços 
cotados, relativamente ao 
produto/serviço especificado no 
Anexo I do edital, que passa a fazer 
parte, para todos os efeitos, desta ata, 
juntamente com a documentação e 
proposta de preços apresentados 

pelos licitantes classificados, 
conforme segue: 

1. Os preços, as quantidades e as 
especificações dos objetos registrados 
nesta Ata, encontram-se indicados na 
planilha em anexo.  

2. DO OBJETO: A presente Ata 
decorre da licitação realizada sob a 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 
006/2017, devidamente homologado 
pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por 
Objeto o serviço de confecção em 
malharia, destinado a atender as 
necessidades das diversas secretarias 
deste Município de Castanhal/PA, 
para atendimento por um período de 
12 (doze) meses. 

3.  DO FORNECEDOR 

REGISTRADO: A partir desta data, 
ficam registrados, observada a ordem 

de classificação, os preços dos 
fornecedores registrados, objetivando 
o compromisso de serviço de 
confecção em malharia, destinado a 
atender as necessidades das diversas 
Secretarias deste Município de 
Castanhal/Pará, para atendimento 
por um período de 12 (doze) meses, 
nas condições estabelecidas no 
instrumento convocatório. 

4. DA EXPECTATIVA DO 
FORNECIMENTO: Este instrumento 
não obriga a Prefeitura Municipal de 
Castanhal/Pa. a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para a 
aquisição dos objetos, obedecida a 
legislação pertinente, sendo 
assegurado ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento/serviço, 
em igualdades de condições. 

4.1. O ajuste com o fornecedor 
registrado será formalizado mediante 
assinatura do Contrato, observadas 
as disposições contidas no Edital do 

Pregão Presencial SRP nº 006/2017. 
4.2. O compromisso de entrega só 

estará caracterizado mediante 
Contrato, decorrente desta Ata de 
Registro de Preços e Edital do Pregão 
Presencial SRP nº 006/2017.  

4.3. A presente Ata de Registro de 
Preço poderá ser usada por outros 
órgãos, desde que autorizados pela 
Prefeitura Municipal de Castanhal. 

5.  DA VALIDADE DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS: a presente 
ata terá validade de 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura. 

5.1. Os fornecedores registrados 
ficam obrigados, dentro dos 
quantitativos estimados, a atender 
todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de Registro de 
Preços. 

6. DO PRAZO, LOCAL DE 
ENTREGA E RECEBIMENTO DO 
OBJETO: O fornecimento dos 
produtos e/ou serviços, dar-se-á 
durante a vigência desta Ata, no 
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prazo máximo de até o 05 (cinco) dias 
úteis a partir da data de solicitação a 
ser entregue no seguinte local: 
almoxarifado central deste município 
de Castanha/Para. No horário 
comercial devendo está disponível 
quando for solicitado. 

6.1. Na eventualidade de se 
verificar falhas ou imperfeições que 
impeçam o recebimento dos 
produtos/serviços, a Contratada 
providenciará as medidas saneadoras, 
o que deverá ocorrer no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, sendo 
de sua inteira responsabilidade todas 
as despesas oriundas de devolução e 
reposição, inclusive quanto ao novo 
prazo de entrega. 

6.2 A Contratada será responsável 

pelo transporte e entrega dos 
produtos/serviços, desde a sua 

origem até o endereço definido acima, 
sem quaisquer complementos nos 
preços contratados ou pagamento 
adicional referente a frete. 

6.3 Não serão motivos para 
dilatação dos prazos, decorrentes de 
atrasos na entrega de 
materiais/serviços por parte de 
eventuais subfornecedores da 
Contratada, a qual assume assim a 
integral responsabilidade decorrente 
deste ajuste, salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito devidamente 
comprovado. 

7. DOS PREÇOS: A Contratante 
pagará às empresas vencedoras, o 
valor estipulado para cada item, 
conforme planilha em anexo. 

7.1 O prazo para pagamento, após 
o recebimento dos produtos/serviços 
e aceite da Nota Fiscal pela Prefeitura 
Municipal de Castanhal, efetivar-se-á 
em até 30 (trinta) dias úteis, após o 
repasse dos recursos financeiros do 
programa, ocorrerá mediante Ordem 

Bancária e/ou Cheque Nominal em 
favor da vencedora. 

7.2 Havendo erro na Nota 
Fiscal/Fatura ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento da despesa, 
aquela será devolvida ao contratado, e 
o pagamento ficará pendente até que 
o mesmo providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal 
não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

7.3 Caso a Vencedora seja optante 
pelo Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota 
Fiscal, a devida comprovação, a fim 
de evitar a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições, conforme 
legislação em vigor. 

7.4 Para execução do pagamento 
de que trata o item acima, a 
Contratada deverá fazer constar na 
Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em 
nome da Contratante, informando o 
número de sua conta bancária, o 
nome do Banco e a respectiva 
Agência, bem como a juntada de 
prova da situação regular perante a 
Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Debitos Federais, Receita 
Estadual, perante a Certidão Negativa 
de Debito Estadual, Receita 
Municipal, perante a Certidão 
Negativa de Débitos Municipais, bem 
como FGTS E CNDT. 

7.5 Não haverá reajustamento de 
preços, durante a vigência deste 

Contrato.  
7.5.1. Na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, 
ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito, ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a 
relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da 
Contratada e a retribuição da 
Contratante para a justa 
remuneração do 
fornecimento/serviço, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico - 
financeiro inicial do ajuste. 

7.5.1.1 Na hipótese de solicitação 
de revisão dos preços, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, 
por meio de apresentação de 
planilha(s) detalhada(s) de e 
documentação correlata (lista de 
preços da fonte produtora e/ou 

transportadora, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-
primas, etc), que comprovem que o 
fornecimento tornou-se inviável nas 
condições inicialmente avençadas. 

7.5.1.2 Fica facultado à 
Contratante realizar ampla pesquisa 
de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos 
dos itens anteriores, a decisão quanto 
a revisão dos preços pactuados. 

7.5.1.3 A eventual autorização da 
revisão dos preços será concedida 
após a análise técnica e jurídica da 
Contratante, a partir da data do 
efetivo desequilíbrio da equação 
econômico-financeira, apurada em 
processo administrativo. 

7.5.1.4 Enquanto eventuais 
solicitações de revisão dos preços 
pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá 
suspender o fornecimento dos 
produtos/serviços contratados e o 

pagamento será realizado ao preço 
vigente. 

7.5.2. Quaisquer tributos ou 
encargos legais criados, alterados ou 
extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de 
apresentação da proposta, de 
comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na 
revisão destes para mais ou menos, 
conforme o caso. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 

8.1. As empresas ora signatárias 
obrigam-se a: 

8.1.1. Responsabilizar-se 
integralmente pelo 
fornecimento/serviço dos itens a qual 

sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto 

contratual. 
8.1.2. Entregar o material/serviço, 

objeto deste ajuste, de acordo com as 
normas de segurança, de transporte, 
de armazenagem e acondicionamento.  

8.1.3. As Contratadas é vedado, 
sob as penas da Lei, prestar 
quaisquer informações a terceiros 
sobre a natureza ou o andamento do 
fornecimento/serviço, objeto desta 
relação, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, 
dados e informes relativos ao mesmo, 
à tecnologia adotada e à 
documentação envolvida, salvo por 
expressa autorização da Contratante. 

8.1.4. Em nenhuma hipótese 
veicular publicidade ou qualquer 
outra informação acerca do 
fornecimento/serviço, objeto deste 
Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante. 

8.1.5. Responder, diretamente por 
quaisquer perdas, danos ou prejuízos 
que vier a causar à Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, na 
execução da presente relação, 
independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita. 

8.2. A Contratante obriga-se a: 
8.2.1. Prestar às Contratadas 

todos os esclarecimentos necessários 
ao fornecimento/serviço dos itens 
contratados. 

8.2.2. Efetuar os pagamentos 
devidos nos termos acima dispostos. 

8.2.4. Aplicar aos Fornecedores, as 
penalidades previstas nas leis que 
regem a matéria, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 

9. DAS PENALIDADES: A 
Administração poderá aplicar ao 
licitante vencedor, assegurada a 
defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três 

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

multa de 5% (cinco por cento) a 
30% (trinta por cento) sobre o valor 
do fornecimento/serviço, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de 
atraso; 

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

declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a 

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

9.1. Se o licitante fornecedor não 
recolher o valor da multa que 
porventura lhe for aplicada, com 
amparo na letra “a” do item anterior, 
dentro de 05 (cinco) dias a contar da 
data da intimação, a respectiva 
importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, 
acrescida de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 

9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas 
as penas de advertência ou 
suspensão temporária de participação 

e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, 
física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no art. 7º da 
Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 

10. DA FISCALIZAÇÃO: A 
prestação do fornecimento/serviço 
será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por 
representante da Contratante, com 

atribuições específicas, especialmente 
designado para tal fim e, aceitas pela 
Contratada. 

10.1. A fiscalização será exercida 
no interesse da Administração e não 
exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, a sua ocorrência, 
não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e 
prepostos. 

11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será 
publicada em forma de extrato, na 

imprensa oficial, conforme disposto 
no parágrafo único, do artigo 61 da 
Lei nº 8.666/93. 

12. DO FORO: Fica eleito o Foro 
da Comarca de Castanhal/PA. para 
dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente 
ata. 

Quaisquer alterações somente 
poderão ser realizadas mediante 
termo aditivo formalizado entre as 
partes. 

ERICK RODRIGUES SARMENTO 
Pregoeiro 

H. R. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP 
Representante Legal: Wilson Luiz da Silva Paula 

CNPJ: 17.151.464/0001-00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
007/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 002/2017 
Às nove horas, do dia oito de 

março do ano de dois mil e dezessete, 
de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, neste 
ato representado por seu Pregoeiro o 
Sr. Erick Rodrigues Sacramento, 
localizada à Av. Barão do Rio Branco, 
2232, Bairro: Centro - neste 
Município de Castanhal/PA, nos 
termos das Leis nº. 8.666/93, 
10.520/2002, do Decreto 7892/2013, 

das demais normas legais aplicáveis e 
de acordo com o resultado da 
classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencial 
SRP nº 002/2017, Processo de nº 
2017/1/555, publicada na imprensa 
oficial e homologado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, e observadas as condições 
do edital que integra este instrumento 
de registro, resolve registrar os preços 
cotados, relativamente ao 
produto/serviço especificado no 
Anexo I do edital, que passa a fazer 
parte, para todos os efeitos, desta ata, 
juntamente com a documentação e 
proposta de preços apresentados 
pelos licitantes classificados, 
conforme segue: 

1. Os preços, as quantidades e as 
especificações dos objetos registrados 
nesta Ata, encontram-se indicados na 
planilha em anexo.  

2. DO OBJETO: A presente Ata 
decorre da licitação realizada sob a 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 

002/2017, devidamente homologado 
pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 

COELHO DA MOTA FILHO, tendo por 
Objeto o fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes, 
destinado à frota de veículos da 
Prefeitura Município de 
Castanhal/PA, para atendimento por 
um período de 12 (doze) meses. 

3.  DO FORNECEDOR 
REGISTRADO: A partir desta data, 
ficam registrados, observada a ordem 
de classificação, os preços dos 
fornecedores registrados, objetivando 

o compromisso de fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes, 
destinado à frota de veículos da 
Prefeitura Municipal de 
Castanhal/Pará, para atendimento 
por um período de 12 (doze) meses, 
nas condições estabelecidas no 
instrumento convocatório. 

4. DA EXPECTATIVA DO 
FORNECIMENTO: Este instrumento 
não obriga a Prefeitura Municipal de 
Castanhal/Pa. a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para a 
aquisição dos objetos, obedecida a 
legislação pertinente, sendo 
assegurado ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento/serviço, 
em igualdades de condições. 

4.1. O ajuste com o fornecedor 
registrado será formalizado mediante 

assinatura do Contrato, observadas 
as disposições contidas no Edital do 
Pregão Presencial SRP nº 002/2017. 

4.2. O compromisso de entrega só 
estará caracterizado mediante 
Contrato, decorrente desta Ata de 
Registro de Preços e Edital do Pregão 
Presencial SRP nº 002/2017.  

4.3. A presente Ata de Registro de 
Preço poderá ser usada por outros 
órgãos, desde que autorizados pela 
Prefeitura Municipal de Castanhal. 

5.  DA VALIDADE DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: a presente 
ata terá validade de 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura. 

5.1. Os fornecedores registrados 
ficam obrigados, dentro dos 
quantitativos estimados, a atender 
todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de Registro de 
Preços. 

6. DO PRAZO, LOCAL DE 
ENTREGA E RECEBIMENTO DO 
OBJETO: O objeto da presente 

licitação: (item 01 – combustíveis) do 
anexo I deste edital, será fornecido 
nos postos de atendimento da 
contratada, no horário comercial, 
devendo esta disponível quando for 
solicitado, Caso o fornecimento 
imediato não seja possível por 
motivos alheios á vontade da 
contratada, estipula-se o prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis para 
regularização a situação. No Item 02 – 

Lubrificantes do anexo I deste edital, 
devera 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, nº 4326, 
Bairro: Estrela, neste município de 
Castanha/Para. No horário comercial 
devendo está disponível quando for 
solicitado. 
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6.1. Na eventualidade de se 
verificar falhas ou imperfeições que 
impeçam o recebimento dos 
produtos/serviços, a Contratada 
providenciará as medidas saneadoras, 
o que deverá ocorrer no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, sendo 
de sua inteira responsabilidade todas 
as despesas oriundas de devolução e 
reposição, inclusive quanto ao novo 
prazo de entrega. 

6.2 A Contratada será responsável 
pelo transporte e entrega dos 
produtos/serviços, desde a sua 
origem até o endereço definido acima, 
sem quaisquer complementos nos 
preços contratados ou pagamento 
adicional referente a frete. 

6.3 Não serão motivos para 

dilatação dos prazos, decorrentes de 
atrasos na entrega de 

materiais/serviços por parte de 
eventuais subfornecedores da 
Contratada, a qual assume assim a 
integral responsabilidade decorrente 
deste ajuste, salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito devidamente 
comprovado. 

7. DOS PREÇOS: A Contratante 
pagará às empresas vencedoras, o 
valor estipulado para cada item, 
conforme planilha em anexo. 

7.1 O prazo para pagamento, após 
o recebimento dos produtos/serviços 
e aceite da Nota Fiscal pela Prefeitura 
Municipal de Castanhal, efetivar-se-á 
em até 30 (trinta) dias úteis, após o 
repasse dos recursos financeiros do 
programa, ocorrerá mediante Ordem 
Bancária e/ou Cheque Nominal em 
favor da vencedora. 

7.2 Havendo erro na Nota 
Fiscal/Fatura ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento da despesa, 
aquela será devolvida ao contratado, e 
o pagamento ficará pendente até que 

o mesmo providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal 
não acarretando qualquer ônus a 
Contratante.  

7.3 Caso a Vencedora seja optante 
pelo Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota 
Fiscal, a devida comprovação, a fim 
de evitar a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições, conforme 
legislação em vigor. 

7.4 Para execução do pagamento 
de que trata o item acima, a 
Contratada deverá fazer constar na 
Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, em letra bem legível, em 
nome da Contratante, informando o 
número de sua conta bancária, o 

nome do Banco e a respectiva 
Agência. 

7.5 Não haverá reajustamento de 
preços, durante a vigência deste 
Contrato.  

7.5.1. Na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, 
ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito, ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a 
relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da 
Contratada e a retribuição da 
Contratante para a justa 
remuneração do 

fornecimento/serviço, o Contrato 
poderá ser revisado, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico - 
financeiro inicial do ajuste. 

7.5.1.1 Na hipótese de solicitação 
de revisão dos preços, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, 
por meio de apresentação de 
planilha(s) detalhada(s) de e 
documentação correlata (lista de 
preços da fonte produtora e/ou 
transportadora, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-
primas, etc), que comprovem que o 
fornecimento tornou-se inviável nas 
condições inicialmente avençadas. 

7.5.1.2 Fica facultado à 
Contratante realizar ampla pesquisa 
de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos 
dos itens anteriores, a decisão quanto 
a revisão dos preços pactuados. 

7.5.1.3 A eventual autorização da 
revisão dos preços será concedida 
após a análise técnica e jurídica da 
Contratante, a partir da data do 

efetivo desequilíbrio da equação 
econômico-financeira, apurada em 
processo administrativo. 

7.5.1.4 Enquanto eventuais 
solicitações de revisão dos preços 
pactuados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá 
suspender o fornecimento dos 
produtos/serviços contratados e o 
pagamento será realizado ao preço 
vigente. 

7.5.2. Quaisquer tributos ou 
encargos legais criados, alterados ou 
extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando 
ocorridas após a data de 
apresentação da proposta, de 
comprovada repercussão nos preços 
contratados, poderão implicar na 
revisão destes para mais ou menos, 
conforme o caso. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 

8.1. As empresas ora signatárias 
obrigam-se a: 

8.1.1. Responsabilizar-se 
integralmente pelo 
fornecimento/serviço dos itens a qual 
sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto 
contratual. 

8.1.2. Entregar o material/serviço, 
objeto deste ajuste, de acordo com as 
normas de segurança, de transporte, 
de armazenagem e acondicionamento.  

8.1.3. As Contratadas é vedado, 
sob as penas da Lei, prestar 
quaisquer informações a terceiros 
sobre a natureza ou o andamento do 
fornecimento/serviço, objeto desta 
relação, bem como divulgar, através 
de quaisquer meios de comunicação, 
dados e informes relativos ao mesmo, 
à tecnologia adotada e à 

documentação envolvida, salvo por 
expressa autorização da Contratante. 

8.1.4. Em nenhuma hipótese 
veicular publicidade ou qualquer 
outra informação acerca do 
fornecimento/serviço, objeto deste 
Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante. 

8.1.5. Responder, diretamente por 
quaisquer perdas, danos ou prejuízos 
que vier a causar à Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, na 
execução da presente relação, 
independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita. 

8.2. A Contratante obriga-se a: 
8.2.1. Prestar às Contratadas 

todos os esclarecimentos necessários 
ao fornecimento/serviço dos itens 
contratados. 

8.2.2. Efetuar os pagamentos 
devidos nos termos acima dispostos. 

8.2.4. Aplicar aos Fornecedores, as 
penalidades previstas nas leis que 
regem a matéria, pelo 

descumprimento de suas cláusulas. 
9. DAS PENALIDADES: A 

Administração poderá aplicar ao 
licitante vencedor, assegurada a 
defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, as seguintes penalidades: 

advertência; 
multa de mora de 0,3% (três 

décimos por cento) por dia de atraso, 
até o trigésimo dia, na entrega do 
objeto, incidente sobre o valor total da 

fatura, contado a partir da solicitação 
de entrega do bem/serviço 
encaminhada pela Administração; 

multa de 5% (cinco por cento) a 
30% (trinta por cento) sobre o valor 
do fornecimento/serviço, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de 
atraso; 

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 



Castanhal-PA, 17 de março de 2017.              Diário Oficial                   Ano XXIII                         Edição nº 444 

20 

total do fornecimento/serviço, no caso 
de recusa em assinar o contrato ou 
retirar a Nota de Empenho; 

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

9.1. Se o licitante fornecedor não 
recolher o valor da multa que 
porventura lhe for aplicada, com 

amparo na letra “a” do item anterior, 
dentro de 05 (cinco) dias a contar da 

data da intimação, a respectiva 
importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, 
acrescida de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 

9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas 
as penas de advertência ou 
suspensão temporária de participação 
e impedimento de contratar, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, 
física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no art. 7º da 
Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 

10. DA FISCALIZAÇÃO: A 
prestação do fornecimento/serviço 
será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por 
representante da Contratante, com 
atribuições específicas, especialmente 
designado para tal fim e, aceitas pela 
Contratada. 

10.1. A fiscalização será exercida 
no interesse da Administração e não 

exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, a sua ocorrência, 
não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e 
prepostos. 

11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será 
publicada em forma de extrato, na 
imprensa oficial, conforme disposto 
no parágrafo único, do artigo 61 da 

Lei nº 8.666/93. 
12. DO FORO: Fica eleito o Foro 

da Comarca de Castanhal/PA. para 
dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente 
ata. 

Quaisquer alterações somente 
poderão ser realizadas mediante 
termo aditivo formalizado entre as 
partes. 

ERICK RODRIGUES SARMENTO 
Pregoeiro 

SUPER POSTO PALMEIRA LTDA 

Representante Legal: Guilherme Yuji Fukamizu 
saito 

CNPJ: 83.838.839/0001-20 
DF COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 

Representante Legal: Raimundo Nonato Ferreira  
Araujo 

CNPJ: 17.372.578/0001-71 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial SRP 002/2017 
O Prefeito Municipal de Castanhal, estado do 

Pará, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 
10.520/02, da Lei nº. 8.666/93 e demais 
disposições que regulam a matéria, bem como as 
atas de realização exaradas pela Comissão de 
Licitação e tendo em vista a realização de 
processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial através do Sistema de Registro de 
Preços n.º 002/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada no fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes, destinado a frota de 
veículos deste município de Castanhal/PA, por um 
período de 12 (doze) meses, resolve: 
HOMOLOGAR as Licitantes: 

Os Itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 à empresa 
SUPER POSTO PALMEIRA LTDA 

Os Itens 3 e 4 à empresa DF COMÉRCIO DE 
COMBUSTIVEL LTDA - EPP 

À Comissão de Licitação, para convocar as 
empresas vencedoras no certame para assinatura 
da Ata de Registro de Preço e posterior 
contratação. Havendo recusa, observar-se-ão as 
penalidades cominadas na legislação pertinente. 

Castanhal(PA), 08 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - 
PREFEITURA 

DF COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL 
LTDA – EPP 

Av Presidente Vargas nº 4367 - Ianetama - 
Castanhal – Pará 
CNPJ: 17.372.578/0001-71 
Fone : 91  3721 3296 - 8229 0909   3721-
3841/98229-0909 
Email: redealecastanhal@yahoo.com.br 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

UNID. 

 
QTDE. 
PREF
EITUR

A 

VALOR 
TOTAL 

MA
RC
A 

 
V. 

UNIT. 
V. 

TOTAL 
 

3 
OLEO DIESEL S 
500 

LITRO
S 

SHE
L 

450.00
0 

 R$       
3,10  

 R$                              
1.395.
000,00  

4 

OLEO DIESEL S 
501  ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

LITRO
S 

SHE
L 

150.00
0 

 R$       
3,10  

 R$                                 
465.00
0,00  

 

VALOR GLOBAL R$ 1.860.000,00 

Raimundo Nonato Ferreira Araújo 

DF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

SUPER POSTO PALMEIRA LTDA 
Av Presidente Vargas nº 2205 - Centro - Castanhal 
– Pará 
CNPJ: 83.838,839/0001-20 
Fone:  91  3721 1046 

EMAIL: pameira@gruposaito.com 
 

ITEM 

DESCRI
ÇÃO 
DO 

PRODU
TO 

UNID
. 

MAR
CA 

QUA
NT. 
PRE
FEIT
URA 

QUA
NT.  

SEM
UTR
AN 

QUA
NT. 
SES
MA 

QUA
NT. 

SEM
AS 

QUA
NT. 
TOT
AL 

ESTI
MAD

A 

VALORES 

V/UN
IT. 

V/TOTA
L 

COMBUSTÍVEIS 

1 

GASOL
INA 

COMU
M 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 

232.
500 

45.0
00 

120.
000 

37.5
00 

435.
000 

R$       
3,83 

R$                   
1.666.0
50,00 

2 

GASOL
INA 

COMU
M ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 

77.5
00 

15.0
00 

40.0
00 

12.5
00 

145.
000 

R$       
3,83 

R$                      
555.350

,00 

5 
ÓLEO 

DIESEL 
S 10 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 

450.
000 

11.2
50 

120.
000 

7.50
0 

588.
750 

R$       
3,18 

R$                   
1.872.2
25,00 

6 

ÓLEO 
DIESEL 

S 10  
ITEM 

EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 

150.
000 

3.75
0 

40.0
00 

2.50
0 

196.
250 

R$       
3,18 

R$                      
624.075

,00 

7 

ÁLCOO
L 

COMB
USTÍV

EL 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 

15.0
00 

- 
7.50

0 
- 

22.5
00 

R$       
3,80 

R$                        
85.500,

00 

8 

ÁLCOO
L 

COMB
USTÍV

EL  
ITEM 

EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 

5.00
0 

- 
2.50

0 
- 

7.50
0 

R$       
3,80 

R$                        
28.500,

00 

LUBRIFICANTES 

9 

ÓLEO 
SAE 68 
(Embala
gem de 
20 
litros) 

BAL
DE 

IPIR
ANG

A 
450 - - - 450 

R$  
213,
83 

R$                        
96.223,

50 

10 

ÓLEO 
SAE 68 
(Embala
gem de 
20 
litros)  
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

BAL
DE 

IPIR
ANG

A 
150 - - - 150 

R$  
213,
83 

R$                        
32.074,

50 

11 

ÓLEO 
SAE 
15W-40 
(Embala
gem de 
20 
litros) 

BAL
DE 

IPIR
ANG

A 
630 - - - 630 

R$  
256,
00 

R$                      
161.280

,00 

12 

ÓLEO 
SAE 
15W-40 
(Embala
gem de 
20 
litros) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

BAL
DE 

IPIR
ANG

A 
210 - - - 210 

R$  
256,
00 

R$                        
53.760,

00 

mailto:pameira@gruposaito.com
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13 

ÓLEO 
90 EP 
GL 4 
(Embala
gem de 
20 
litros) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

BAL
DE 

IPIR
ANG

A 
240 - - - 240 

R$  
258,
00 

R$                        
61.920,

00 

14 

ÓLEO 
140 EP 
GL 
4(Embal
agem 
de 20 
litros) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

BAL
DE 

IPIR
ANG

A 
240 - - - 240 

R$  
320,
00 

R$                        
76.800,

00 

15 

ÓLEO 2 
TEMPO
S PARA 
ROÇAD
EIRA 
MANUA
L 
API/PC 
(Embala
ge de 
1000 
ml) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 
720 - 144 48 912 

R$     
17,7

5 

R$                        
16.188,

00 

16 

FLUIDO 
DE 
FREIO 
DOT  3 
(Embala
gem de  
500 ml) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

FRA
SCO 

IPIR
ANG

A 
480 - - - 480 

R$     
13,7

0 

R$                           
6.576,0

0 

17 

ÓLEO 
LUBRIF
ICANTE 
PARA 
MOTOR 
A 
GASOLI
NA SAE 
20W 50 
(EMBAL
AGEM 
DE ATÉ 
1000 
ml) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 
1200 480 960 168 

2.80
8 

R$     
15,7

0 

R$                        
44.085,

60 

18 

ÓLEO 
LUBRIF
ICANTE 
4 
TEMPO
S 
(Embala
gem de 
até 
1000 
ml) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 
648 180 - - 828 

R$     
15,0

0 

R$                        
12.420,

00 

ME/EP
P/MEI 

19 

ÓLEO 
LUBRIF
ICANTE 
P/MOT
OR A 
DIESEL 
(Embala
gem de 
até 
1000 
ml) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 
240 96 288 96 720 

R$     
16,7

5 

R$                        
12.060,

00 

20 

ARLA 
32 
(Embala
gem de 
20 
litros) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

LITR
OS 

IPIR
ANG

A 
90 - - 20 110 

R$     
63,0

0 

R$                           
6.930,0

0 

21 

GRAXA 
MP 2 
(Embala
gem de  
20kg) 
ITEM 
EXCLU
SIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI 

BAL
DE 

IPIR
ANG

A 
180 - - - 180 

R$  
229,
00 

R$                        
41.220,

00 

 

VALOR GLOBAL  R$5.453.237,60  
Guilherme Yuji Fukaizu Saito 

SUPER POSTO PALMEIRA LTDA 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 017/2017 

Dispensa de Licitação nº 017/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para 
fins residenciais, mais especificamente para sediar 
a Casa dos Estudantes Universitários de 
Castanhal. Contratada: José Luiz Nogueira e Silva. 
CPF: 008.447.642-72. Ratificação em: 01/03/2017. 
Valor Total: R$ 43.410,00 (quarenta e três mil 
reais, quatrocentos e dez reais). Pedro Coelho da 
Mota Filho. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
017/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade do Sr. JOSÉ LUIZ 
NOGUEIRA E SILVA, cujo valor contratual total é 
de R$ 43.410,00 (quarenta e três mil reais, 
quatrocentos e dez reais), nos termos do art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer 
Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 020/2017 

Dispensa de Licitação nº 020/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento do Centro de Educação Infantil 

Aquarela. Contratada: Maria Telma dos Santos 
Correa. CPF: 117.077.042-87. Ratificação em: 
01/03/2017. Valor Total: R$ 21.230,00 (vinte e um 
mil duzentos e trinta reais). Pedro Coelho da Mota 
Filho. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
020/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade da Srª MARIA TELMA DOS 
SANTOS CORREA, cujo valor contratual total é de 
R$ 21.230,00 (vinte e um mil duzentos e trinta 
reais), nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº 
8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 021/2017 

Dispensa de Licitação nº 021/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento do Centro de Educação Infantil 
Pequeno Samuel. Contratada: Nidazilma Nunes 
Carvalho. CPF: 166.917.842-00. Ratificação em: 
01/03/2017. Valor Total: R$ 14.000,00 (quatorze 
mil reais). Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito 
Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
021/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
021/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade da Srª NIDAZILMA NUNES 
CARVALHO, cujo valor contratual total é de R$ 
14.000,00 (quatorze mil reais), nos termos do art. 
24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer 
Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 022/2017 

Dispensa de Licitação nº 022/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento do Conselho Tutelar. Contratada: 
Dino Raul Cavet. CPF: 072.250.089-00. 
Ratificação em: 01/03/2017. Valor Total: R$ 
14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais). Pedro 
Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
022/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
022/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade do Sr Dino Raul Cavet, cujo 
valor contratual total é de R$ 14.600,00 (quatorze 
mil e seiscentos reais), nos termos do art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer 
Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 
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EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 023/2017 

Dispensa de Licitação nº 023/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento do Centro de Educação Infantil 
Criança Esperança. Contratada: Marcelo Paiva de 
Sousa. CPF: 362.077.302-59. Ratificação em: 
01/03/2017. Valor Total: R$ 23.590,00 (vinte e três 
mil quinhentos e noventa reais). Pedro Coelho da 
Mota Filho. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
023/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
023/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade do Sr. MARCELO PAIVA 
DE SOUSA, cujo valor contratual total é de R$ 
23.590,00 (vinte e três mil quinhentos e noventa 
reais), nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº 
8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 024/2017 

Dispensa de Licitação nº 024/2017. Objeto: 
Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 
inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender 
aos interesses da Administração Municipal para o 
funcionamento do Polo de música Geraldo Barroso 
extensão da Escola de Música Mestre Odilon. 
Contratada: Edilson Amaral. CPF: 015.968.882-53. 
Ratificação em: 01/03/2017. Valor Total: R$ 
8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Pedro 
Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
024/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
024/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade do Sr. EDILSON AMARAL, 
cujo valor contratual total é de R$ 8.500,00 (oito mil 
e quinhentos reais), nos termos do art. 24, inciso X 
da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
PORTARIA Nº 040/17, DE 02/01/2017 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SILVAN FRANCISCO DA SILVA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

RESOLVE: 
Art. 1º - Considerando o que preceitua a Lei nº 

8.666/93, designa os servidores abaixo nomeados 
para, sob a presidência do primeiro, integrarem, 
pelo prazo de 01 (um) ano a contar da publicação 
deste ato, a Comissão Permanente de Licitação-
CPL da Secretaria Municipal de Saúde. 
TITULARES: 
       -Moacir Cavalcante da Silva- Presidente 

       -Marinete do Socorro Rodrigues Gomes- 
Secretaria 
       -Sílvio Roberto Monteiro dos Santos- Membro 
SUPLENTES: 
       -Danielle Fonseca Silva 
       -Eli Martinho de Souza Santos  
       -Vanessa Carvalho Landy 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de 
02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições 
em contrário.  

Art. 3º - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 

CASTANHAL, ao segundo dia do mês de janeiro 
de 2017.     

SILVAN FRANCISCO DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

 

PORTARIA Nº014/17, DE 04/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor LUIZ 

ANDRÉ NASCIMENTO DE ALMEIDA, função 
Agente Administrativo, para exercer o 
cargo  comissionado de Coordenador 
de Apoio Administrativo, lotação 
Secretaria Municipal de Finanças. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 04 de janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº015/17, DE 04/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o servidor GEORGE 

NEY MACEDO DO NASCIMENTO, função 

Auxiliar de Arrecadação Fazendária, para 

exercer o cargo  comissionado de 

Coordenador de Fiscalização Tributária, 

lotação Secretaria Municipal de Finanças. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 02 de janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de 

janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº226/17, DE 20/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a servidora NATALIA 

ALVES LEMOS DO VALLE, função Psicóloga, 

para exercer o cargo comissionado de Auxiliar 

da Coordenadoria de Proteção Social Básica –

CRAS- Ianetama, com 50%(Cinquenta Por 

Cento), de Gratificação de Tempo Integral, 

lotação Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 02 de janeiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 20 de 

janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº268/17, DE 26/01/2016 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DA 

ATRIBUIÇÃO QUE LHE 

CONFERE O ARTIGO 114 DA 

LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 

DE FEVEREIRO DE 1999, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença Especial 

(Prêmio) de 03 (Três) meses ao servidor ZENO 

LOPES DA SILVA, função Zelador, conforme 

documentação comprobatória constante no 

requerimento do interessado arrolada ao 

Processo Nº8668/2016, datado de 20 de 

outubro de 2016, Parecer Jurídico nº1.226/17, 

de 20/12/17, no período de 1º de fevereiro de 

2017,  a 1º de maio de 2017, com retorno dia 

02 de maio de 2017, lotação Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor, a 

partir do dia 01 de fevereiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de 

janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº338/17, DE 01/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 107 
PARÁGRAFO 2º INCISO I DA LEI 
MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença por Motivo de  

Doença  em  Pessoa  da  Família (cônjuge), de 

60(Sessenta) dias ao servidor ELISEU 

AUGUSTO JARDIM SOUZA, função Professor 

de Educação Básica I-Zona Urbana, conforme 

documentação comprobatória constante no 

Processo Nº066 de 16.01.17 e, Parecer 

Jurídico nº 085/2017, de 31 de janeiro de 

2017, no período de 13 de janeiro de 2017 a 

13 de março de 2017, retorno dia 14 de março 

de 2017, com vencimentos integrais, lotação 

Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 13 de janeiro de 2017,  

revogadas as disposições em contrário.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 01 de 

fevereiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº356/17, DE 03/02/2017 
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 
9958/2016, de 20/12/16 e, Parecer Jurídico 
nº99/2017, de 01/02/17 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 LUZINETH 

RODRIGUES DOS REIS, função Professora de 
Educação Básica I, lotação Secretaria Municipal de 
Educação (E.M.E.F. Ana Paula dos Santos), à 
vista de Processo nº062/16 do Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal – IPMC, 
datado de 18/10/2016, sem prejuízo de sua 
remuneração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 17 de janeiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 03 de 

fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº437/17, DE 14/02/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, GUSTAVO 
ESPINHEIRO DO NASCIMENTO SÁ, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE. 

Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 81, 
Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 04/02/99, 
Licença Luto de 08 (oito) dias, a servidora MARIA 
IZANEIDE FURTADO DA SILVA, anexo cópia 
certidão de Óbito (irmão), datado de 05/02/2017,  
no período 05/02/17 a 12/02/2017,  com retorno dia 
13 de fevereiro de 2017, função Agente 
Administrativo, com lotação na Secretaria 
Municipal de Administração (Coordenadoria de 
Recursos Humanos) 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 1412/2017, de 13/02/17. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 05 de fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO,  aos 14 dias do mês de 
fevereiro de 2017.  

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº438/17, DE 15/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o senhor ALTEMIR NUNES DA 

SILVA, para exercer o cargo  comissionado de 
Auxiliar da Coordenadoria do Centro de Saúde, 
com 50% (Cinquenta Por Cento) de gratificação de 
Tempo Integral, lotação Secretaria Municipal de 
Saúde. 

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,   15 de 

fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 440/17, DE 15/02/17. 
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: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por 
Cento), de gratificação de Tempo Integral, a 
servidora  DANIELE DA SILVA E SILVA,  função Agente 
Administrativo,  lotação Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

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, 15 de 

fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº441/17,DE 15/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar, a servidora JOSIANE MATOS 

ROCHA, ocupante do cargo comissionado de 
Auxiliar da Coordenadoria de Controle Ambiental, 
lotação Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 31 de janeiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva,  15 de 

fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº447/17, DE 16/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

Considerando, o recebimento do Ofício nº 
010/17, de 07 de fevereiro de 2017; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar  o item 14 do Art. 1º da 
Portaria nº 057/17, de 09 de janeiro de 2017, que 
tornou estável a servidora PATRÍCIA CORREA DA 

SILVA, para constar onde se lê: cargo Professor 
PEB II, leia-se: cargo Professor PEB III, 
permanecendo os demais dados inalterados. 

Art. 2º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 16 de 

fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 
 

PORTARIA Nº448/17, DE 16/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES. 

Considerando o recebimento do Ofício 
nº144/2017/GP/SEMED/PMC, de 10.02.2017; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a servidora FERNANDA 

DAYANNE CRISTO DOS SANTOS, do cargo 
comissionado de Diretora Escolar (EMEIF Luiz 
Augusto Paiva de Oliveira), com 65% (Sessenta e 
Cinco por cento) de gratificação de Direção 
Escolar, lotação na Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 09 de fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 16 de 

fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº449/17, DE 16/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES. 

Considerando o recebimento do Ofício 
nº144/2017/GP/SEMED/PMC, de 10.02.2017; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a servidora DANIELA 

CARDOSO DOURADO, do cargo comissionado de 
Vice Diretora Escolar (EMEIF Luiz Augusto Paiva 
de Oliveira), com 35% (Trinta e Cinco por cento) de 
gratificação de Vice- Direção de Unidade Escolar, 
lotação na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 09 de fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 16 de 

fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº450/17, DE 16/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES. 

Considerando o recebimento do Ofício 
nº144/2017/GP/SEMED/PMC, de 10.02.2017; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a servidora STELLA LÍDIA DE 

SOUZA MIRANDA, do cargo comissionado de Vice 
Diretora Escolar (EMEIF Luiz Augusto Paiva de 
Oliveira), com 35% (Trinta e Cinco por cento) de 
gratificação de Vice-Direção de Unidade Escolar, 
lotação na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 09 de fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 16 de 

fevereiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº 453/17, DE 16/02/17 
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. 

Considerando, recebimento do Ofício 
nº141/2017/GP/SEMED/PMC, de 10.02.2017; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por 
Cento), de gratificação de Dedicação Exclusiva, ao 
servidor  JOSIMAR DO ROSARIO SILVA,  função 
Mecânico I,  lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 02 de fevereiro  de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 16/02/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 459/17, DE 16/02/17 
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. 

Considerando, recebimento do Ofício 
nº159/2017/GP/SEMED/PMC, de 13.02.2017; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por 
Cento), de gratificação de Tempo Integral, aos  
servidores abaixo relacionadas,  função Motorista,  
lotação Secretaria Municipal de Educação. 

01-HERMES K. LIMA DE VASCONCELOS 
02-HILDERTO DA SILVA CASTRO 
03-JOSÉ SABINO FARO BARROS JUNIOR 
04-LEONARDO CAMPOS LACERDA 
05-LUIZ G. PEREIRA DOS SANTOS 
06-MANOEL EUSTÁQUIO DA LUZ JÚNIOR 
07-RENATO HENRIQUE LIMA DA SILVA 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 02 de janeiro  de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 16/02/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº468/17, DE 20/02/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Considerando a manifestação popular 
ocasionada nacionalmente pelo Carnaval; 

E, considerando a necessidade de 
adequarmos as atividades do Poder Executivo 
Municipal ao Calendário Carnavalesco. 

Art. 1º - Tornar facultativo o expediente do 
Poder Executivo deste Município, nas datas de 
27.02.2017 (Segunda-Feira de Carnaval) e 
01.03.2017 (Quarta-Feira de Cinzas), exceto 
serviços essenciais: Cemitério, Limpeza Pública, 
Guarda, Vigilância e Segurança, Mercados e 
Feiras Públicas, Plantão de Ambulância, Plantão 
de Saúde, Plantão e atendimento do Lig-Luz, 

Zoonozes, Trânsito e Transporte deverão trabalhar 
normalmente obedecendo escala normal da sua 
Secretaria ou Coordenadoria e Subprefeituras de  
Apeú e Jaderlândia.  

Art. 2º - O expediente do Poder Executivo, 
retornará com as suas atividades normais a partir 
do dia 02 (Quinta-Feira) do mês de março. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação,  revogadas as disposições em 
contrário. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 20/02/17. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 507/17, DE 22/02/17 
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. 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por 
Cento), de gratificação de Tempo Integral, aos 
servidores abaixo relacionados, função Motorista, 
lotação Secretaria Municipal de Educação. 

01-CYRANTO LIZZANI NASCIMENTO SOUZA 
02-WILSON DE SOUSA BOTELHO 
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, 22/02/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº701/17, DE 10/03/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, GUSTAVO 
ESPINHEIRO DO NASCIMENTO SÁ, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE. 

Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 81, 
Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 04/02/99, 
Licença Luto de 08 (oito) dias, a servidora MARIA 
LOPES DE OLIVEIRA, anexo cópia certidão de 
Óbito (filho), datado de 22/02/2017,  no período 
22/02/17 a 01/03/2017,  com retorno dia 02 de 
março de 2017, função Braçal, com lotação na 
Secretaria Municipal de Administração (à 
disposição do IPMC) 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 2766/2017, de 09/03/17. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 22 de fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO,  aos 10/03/2017.  

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº729/17, DE 15/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

Considerando, o recebimento do Ofício nº 
141/2017/GP/SEMED/PMC, datado de 10 de 
fevereiro de 2017; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 2º da Portaria nº 
453/17, de 16 de fevereiro de 2017, que concedeu 
50%(cinquenta por cento) de gratificação de 
Dedicação Exclusiva ao servidor Josimar do 
Rosário Silva,  para constar onde se lê: Esta 
Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 02 
de fevereiro de 2017, leia-se: Esta Portaria entra 
em vigor, com efeito retroativo a 02 de janeiro de 
2017, permanecendo os demais dados inalterados. 

Art. 2º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 15/03/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº741/17, DE 17/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

Considerando, o recebimento a documento de 
comprovação de renda e endereço, emitido pela 
Coordenadoria de Recursos Humanos desta 
Prefeitura, datado de 13 de março de 2017; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 1º da Portaria nº 
694/17, de 10 de março de 2017, que nomeou 
Leonam Pantoja, para exercer o cargo 
comissionado de Auxiliar da Coordenadoria de 
Apoio Administrativo,  para constar seu nome 
correto, onde se lê: Leonam Pantoja, leia-se: 

LEONAM JOSÉ PEREIRA PANTOJA, permanecendo os 
demais dados inalterados. 

Art. 2º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 17 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

 
DECRETO Nº009/17, DE 02/01/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o Senhor FRANCISCO ANDRÉ 

CASTRO  E  SILVA, para exercer o cargo 
comissionado de Secretário Municipal de 
Habitação. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 02 de 

janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº014/17, DE 02/01/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o Senhor MOZART JOÃO DA 

MATA, para exercer o cargo comissionado de 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Município. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 02 de 

janeiro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 


