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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 004/2017 

CONTRATO Nº 083/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 
FINANÇAS, E GESTÃO FISCAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA E 
ASSESSORIA CONTÁBIL,  
EMPRESARIAL, PÚBLICA E TERCEIRO 
SETOR S/S LTDA – ASCEP, 
CONFORME ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 
Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL 
DE ESPORTE E LAZER, sito à Rua Presidente 
Kennedy, S/N – Estrela, Castanhal - PA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 17.859.691/0001-86, representada 
pelo Secretário Municipal Sr. José Fernando 
Gomes de Freitas Morais, brasileiro, casado, 
contador, portador da carteira de identidade RG nº. 
3617448-PC/PA, inscrito no cadastro de pessoas 
físicas – CPF sob o nº. 152.700.092-34, residente 
e domiciliado na Rua Kasumo Oyama, nº 2577, 
Novo Estrela, CEP: 68.743-250, Castanhal/PA, 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro 
lado ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL, 
PÚBLICA E TERCEIRO SETOR S/S LTDA - 
ASCEP, CNPJ nº. 08.055.908/0001-04, com sede 
sito na Rua Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, 
CEP: 66.055-300, representada por sua sócia 
MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, 
brasileira, casada, contadora, CRC nº. 
PA/013125/O-1, CPF 166.838.972-04, residente e 
domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro, 
Condomínio Cidade Jardim II, nº. 6955, quadra 7, 
lote 27, Bairro Tapanã, CEP. 66.635-110, 
denominado para este ato CONTRATADA, têm 
justo e acordados o presente Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços 
Profissionais de contabilidade, notadamente de 
consultoria e assessoria técnica especializada de 
Contabilidade pública para orientação e suporte 
técnico nas áreas de contabilidade, finanças, e 
gestão fiscal aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, nos termos do processo 
de inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as 
cláusulas e condições abaixo indicadas que se 
obrigam a cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1.Neste ato entende-se por: 
1.1.a) CONTRATANTE: Fundo Municipal de 

Esporte e Lazer.  

1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E  
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 

1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

27 812 0020 2.115 Operacionalização das 
Ações do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
Este contrato Administrativo será regulado 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 
fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 
até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 
2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  
4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 

4.1. Acompanhamento da execução 
orçamentária e do comprimento das metas; 

4.2. Verificação das despesas de caráter 
continuado; 

4.3. Previsão e renuncia da receita; 
4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 
5.7. Elaboração do termo de conferência de 

caixa mensal, com a respectiva consignação; 
5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 

que correspondem a fundo de caixa. 
6. Controle contábil (patrimonial) com registro 

contábeis inventariados: 
6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 

município; 
6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 

Geral; 
6.3.Lançamento dos valores contábeis 

avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 
7. Lançamentos contábeis dos convênios 

inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 
8.5Prestação de contas, em audiência publica, 

junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 
pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 
9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
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9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1 Os serviços contratados serão prestados 

na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 
e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  

5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 
taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 
anuais, assim especificados: 

6.1.1. Fundo Municipal de Esporte e Lazer= 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 

6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Fundo Municipal de Esporte e Lazer= 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
referente ao mês de dezembro, correspondente a 
finalização e consolidação das contas como 
também à entrega do orçamento anual do 
exercício subsequente ao da efetivação dos 
trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
6.6.1. O preço global será objeto de 

reajustamento, anualmente, de acordo com 

variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS 
FINANCEIROS           

 8.1 Para atender as despesas decorrentes 
desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
9.1 A empresa contratada é responsável, com 

exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 
culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO 

11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 

13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 
14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 

suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 
15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 

litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito 
Contratante 

José Fernando Gomes de Freitas Morais 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 
Contratante 

Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 
Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 

Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
_______________________ 
Nome: 
CPF:  
_______________________ 
Nome: 
CPF: 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 004/2017 
CONTRATO Nº 082/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 
FINANÇAS, E GESTÃO FISCAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PA E ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA – ASCEP, 
CONFORME ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
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Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 
Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, sito à Rua 
Senador Lemos, 1023 – Centro, Castanhal - PA, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, 
representada pelo Secretário Municipal Sr. Elder 
Ribeiro da Silva, brasileiro, casado, advogado, 
portador da carteira de identidade RG nº. 16226-
SEGUP/PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas 
– CPF sob o nº. 373.795.422-49, residente e 
domiciliado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 
863, Bloco F, Apartamento 104, Residencial 
Kazuma Oyama, Centro, Castanhal/PA, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado 
ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL, 
PÚBLICA E TERCEIRO SETOR S/S LTDA - 
ASCEP, CNPJ nº. 08.055.908/0001-04, com sede 
sito na Rua Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, 
CEP: 66.055-300, representada por sua sócia 
MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, 
brasileira, casada, contadora, CRC nº. 
PA/013125/O-1, CPF 166.838.972-04, residente e 
domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro, 
Condomínio Cidade Jardim II, nº. 6955, quadra 7, 
lote 27, Bairro Tapanã, CEP. 66.635-110, 
denominado para este ato CONTRATADA, têm 
justo e acordados o presente Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços 
Profissionais de contabilidade, notadamente de 
consultoria e assessoria técnica especializada de 
Contabilidade pública para orientação e suporte 
técnico nas áreas de contabilidade, finanças, e 
gestão fiscal aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, nos termos do processo 
de inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as 
cláusulas e condições abaixo indicadas que se 
obrigam a cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1.Neste ato entende-se por: 
1.1.a) CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.  
1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 

CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 

1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

26 122 0025 2.118 Manutenção das atividades 
da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
Este contrato Administrativo será regulado 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 
fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 
até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 
2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  
4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 
4.1. Acompanhamento da execução 

orçamentária e do comprimento das metas; 
4.2. Verificação das despesas de caráter 

continuado; 
4.3. Previsão e renuncia da receita; 
4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 
5.7. Elaboração do termo de conferência de 

caixa mensal, com a respectiva consignação; 
5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 

que correspondem a fundo de caixa. 

6. Controle contábil (patrimonial) com registro 
contábeis inventariados: 

6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 
município; 

6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 
Geral; 

6.3.Lançamento dos valores contábeis 
avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 

7. Lançamentos contábeis dos convênios 
inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 
8.5Prestação de contas, em audiência publica, 

junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 
pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 
9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1 Os serviços contratados serão prestados 

na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 
e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  
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5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 
taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
anuais, assim especificados: 

6.1.1. Fundo Municipal de Transporte e 
Trânsito = R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 

6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Fundo Municipal de Transporte e 
Trânsito= R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
referente ao mês de dezembro, correspondente a 
finalização e consolidação das contas como 
também à entrega do orçamento anual do 
exercício subsequente ao da efetivação dos 
trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
6.6.1. O preço global será objeto de 

reajustamento, anualmente, de acordo com 
variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS FINANCEIROS           
 8.1 Para atender as despesas decorrentes 

desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
9.1 A empresa contratada é responsável, com 

exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 

culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO 

11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 

13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 
14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 

suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 
15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 

litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito 
Contratante 

Elder Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 
Contratante 

Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 
Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 

Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
_________________________ 
Nome: 
CPF:  
_________________________ 
Nome: 
CPF: 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 004/2017 

CONTRATO Nº 079/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 
FINANÇAS, E GESTÃO FISCAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM OS FUNDOS 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PA E ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA – ASCEP, 
CONFORME ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 
Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, sito à Avenida Barão 
do Rio Branco, 814 – Nova Olinda, Castanhal - PA, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 11.431.771/0001-50, 
representada pelo Secretário Municipal Sr. 
Amiraldo Lima Torres, brasileiro, solteiro, portador 
da carteira de identidade RG nº. 2452526-
SEGUP/PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas 
– CPF sob o nº. 430.594.572-04, residente e 
domiciliado na Travessa Severino Pedro Alves, nº 
2874, Novo Estrela, Castanhal/PA, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado 
ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL, 
PÚBLICA E TERCEIRO SETOR S/S LTDA - 
ASCEP, CNPJ nº. 08.055.908/0001-04, com sede 
sito na Rua Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, 
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CEP: 66.055-300, representada por sua sócia 
MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, 
brasileira, casada, contadora, CRC nº. 
PA/013125/O-1, CPF 166.838.972-04, residente e 
domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro, 
Condomínio Cidade Jardim II, nº. 6955, quadra 7, 
lote 27, Bairro Tapanã, CEP. 66.635-110, 
denominado para este ato CONTRATADA, têm 
justo e acordados o presente Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços 
Profissionais de contabilidade, notadamente de 
consultoria e assessoria técnica especializada de 
Contabilidade pública para orientação e suporte 
técnico nas áreas de contabilidade, finanças, e 
gestão fiscal aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, nos termos do processo 
de inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as 
cláusulas e condições abaixo indicadas que se 
obrigam a cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1.Neste ato entende-se por: 
1.1.a) CONTRATANTE: Fundo Municipal de 

Assistência Social.  
1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 

CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 

1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

08 122 0037 2.079 Manutenção das ações do 
Fundo Municipal de Assistência Social. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
Este contrato Administrativo será regulado 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 
fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 
até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 

2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  
4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 
4.1. Acompanhamento da execução 

orçamentária e do comprimento das metas; 
4.2. Verificação das despesas de caráter 

continuado; 
4.3. Previsão e renuncia da receita; 
4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 
5.7. Elaboração do termo de conferência de 

caixa mensal, com a respectiva consignação; 
5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 

que correspondem a fundo de caixa. 
6. Controle contábil (patrimonial) com registro 

contábeis inventariados: 
6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 

município; 
6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 

Geral; 
6.3.Lançamento dos valores contábeis 

avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 
7. Lançamentos contábeis dos convênios 

inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 
8.5Prestação de contas, em audiência publica, 

junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 

pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 
9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1 Os serviços contratados serão prestados 

na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 
e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  

5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 
taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
anuais, assim especificados: 

6.1.1. Fundo Municipal de Assistência Social = 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 
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6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Fundo Municipal de Assistência Social = 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
referente ao mês de dezembro, correspondente a 
finalização e consolidação das contas como 
também à entrega do orçamento anual do 
exercício subsequente ao da efetivação dos 
trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
6.6.1. O preço global será objeto de 

reajustamento, anualmente, de acordo com 
variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS 
FINANCEIROS           

 8.1 Para atender as despesas decorrentes 
desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
9.1 A empresa contratada é responsável, com 

exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 
culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO 

11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 

13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 
14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 

suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 
15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 

litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito 
Contratante 

Amiraldo Lima Torres 

Secretário Municipal de Assistência Social 
Contratante 

Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 
Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 

Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
___________________________ 
Nome:  
CPF:  
___________________________ 

Nome: 
CPF: 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 004/2017 

CONTRATO Nº 078/2017 DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE 
PÚBLICA PARA ORIENTAÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE 
CONTABILIDADE, FINANÇAS, E GESTÃO 
FISCAL QUE ENTRE SI CELEBRAM OS 
FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
ASSESSORIA CONTÁBIL, 
EMPRESARIAL, PÚBLICA E TERCEIRO 
SETOR S/S LTDA – ASCEP, CONFORME 
ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 
Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, sito à Travessa Cônego Leitão, 1943 
– Centro, Castanhal - PA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 07.918.201/0001-11, representada pelo 
Secretário de Saúde Municipal Sr. Silvan Francisco 
da Silva, brasileiro, casado, médico, portador da 
carteira de identidade RG nº. 2674301-SSP/PA, 
inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob 
o nº. 565.380.222-00, residente e domiciliado na 
Rua Marechal Deodoro, nº 194, apartamento 301, 
Bloco C, Ianetama, Castanhal/PA, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado 
ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL, 
PÚBLICA E TERCEIRO SETOR S/S LTDA - 
ASCEP, CNPJ nº. 08.055.908/0001-04, com sede 
sito na Rua Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, 
CEP: 66.055-300, representada por sua sócia 
MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, 
brasileira, casada, contadora, CRC nº. 
PA/013125/O-1, CPF 166.838.972-04, residente e 
domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro, 
Condomínio Cidade Jardim II, nº. 6955, quadra 7, 
lote 27, Bairro Tapanã, CEP. 66.635-110, 
denominado para este ato CONTRATADA, têm 
justo e acordados o presente Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços 
Profissionais de contabilidade, notadamente de 
consultoria e assessoria técnica especializada de 
Contabilidade pública para orientação e suporte 
técnico nas áreas de contabilidade, finanças, e 
gestão fiscal aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, nos termos do processo 
de inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as 
cláusulas e condições abaixo indicadas que se 
obrigam a cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1.Neste ato entende-se por: 
1.1.a) CONTRATANTE: Fundo Municipal de 

Saúde de Castanhal.  
1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 

CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 
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1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

10 122 0050 2.034 Manutenção das atividades 
da Secretaria de Saúde. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria. 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
Este contrato Administrativo será regulado 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 
fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 
até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 
2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  
4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 
4.1. Acompanhamento da execução 

orçamentária e do comprimento das metas; 
4.2. Verificação das despesas de caráter 

continuado; 
4.3. Previsão e renuncia da receita; 

4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 
5.7. Elaboração do termo de conferência de 

caixa mensal, com a respectiva consignação; 
5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 

que correspondem a fundo de caixa. 
6. Controle contábil (patrimonial) com registro 

contábeis inventariados: 
6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 

município; 
6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 

Geral; 
6.3.Lançamento dos valores contábeis 

avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 
7. Lançamentos contábeis dos convênios 

inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 
8.5Prestação de contas, em audiência publica, 

junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 
pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 
9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1 Os serviços contratados serão prestados 
na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 
e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  

5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 
taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis 
mil reais) anuais, assim especificados: 

6.1.1. Fundo Municipal de Saúde = R$ 
126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 

6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Fundo Municipal de Saúde = R$ 
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e 
quinhentos reais) referente ao mês de dezembro, 
correspondente a finalização e consolidação das 
contas como também à entrega do orçamento 
anual do exercício subsequente ao da efetivação 
dos trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
6.6.1. O preço global será objeto de 

reajustamento, anualmente, de acordo com 
variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
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31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS 
FINANCEIROS           

 8.1 Para atender as despesas decorrentes 
desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
9.1 A empresa contratada é responsável, com 

exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 
culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO 

11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 

13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 

14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 
suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 
15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 

litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito 
Contratante 

Silvan Francisco da Silva 

Secretário Municipal de Saúde 
Contratante 

Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 
Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 

Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
___________________________ 
Nome: 
CPF: 
__________________________ 
Nome: 
CPF: 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 004/2017 

CONTRATO Nº 076/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 
FINANÇAS, E GESTÃO FISCAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E 
ASSESSORIA CONTÁBIL 
EMPRESARIAL, PÚBLICA E TERCEIRO 
SETOR S/S LTDA – ASCEP, 
CONFORME ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 

Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP, CNPJ nº. 
08.055.908/0001-04, com sede sito na Rua 
Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, CEP: 66.055-
300, representada por sua sócia MARIA DO 
SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, brasileira, 
casada, contadora, CRC nº. PA/013125/O-1, CPF 
166.838.972-04, residente e domiciliada na 
Rodovia Augusto Montenegro, Condomínio Cidade 
Jardim II, nº. 6955, quadra 7, lote 27, Bairro 
Tapanã, CEP. 66.635-110, denominado para este 
ato CONTRATADA, têm justo e acordados o 
presente Contrato Administrativo de Prestação de 
Serviços Profissionais de contabilidade, 
notadamente de consultoria e assessoria técnica 
especializada de Contabilidade pública para 
orientação e suporte técnico nas áreas de 
contabilidade, finanças, e gestão fiscal aos 
diversos setores da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, nos termos do processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as cláusulas 
e condições abaixo indicadas que se obrigam a 
cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1.Neste ato entende-se por: 
1.1.a) CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Castanhal.  
1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 

CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 

1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

04 122 0004 2.006 Manutenção das atividades 
da Secretaria de Administração. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
12 122 0017 2.015 Manutenção e 

operacionalização da Secretaria de Educação. 
Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria. 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
18 122 0066 2.131 Manutenção das atividades 

do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
Este contrato Administrativo será regulado 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 



Castanhal-PA, 22 a 23 de março de 2017.             Diário Oficial               Ano XXIII                       Edição nº 446 

10 

fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 
até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 
2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  
4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 
4.1. Acompanhamento da execução 

orçamentária e do comprimento das metas; 
4.2. Verificação das despesas de caráter 

continuado; 
4.3. Previsão e renuncia da receita; 
4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 
5.7. Elaboração do termo de conferência de 

caixa mensal, com a respectiva consignação; 
5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 

que correspondem a fundo de caixa. 
6. Controle contábil (patrimonial) com registro 

contábeis inventariados: 
6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 

município; 
6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 

Geral; 

6.3.Lançamento dos valores contábeis 
avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 

7. Lançamentos contábeis dos convênios 
inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 
8.5Prestação de contas, em audiência publica, 

junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 
pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 
9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1 Os serviços contratados serão prestados 

na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 
e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  

5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 

taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil 
reais) anuais, assim especificados: 

6.1.1. Prefeitura = R$ 177.000,00 (cento e 
setenta e sete mil reais); 

6.1.2. Fundo Municipal de Educação = R$ 
108.000,00 (cento e oito mil reais); 

6.1.3. Fundo Municipal de Meio Ambiente = R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 

6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Prefeitura = R$ 14.750,00 (quatorze mil 
setecentos e cinquenta reais); 

6.1.2. Fundo Municipal de Educação = R$ 
9.000,00 (nove mil reais); 

6.1.3. Fundo Municipal de Meio Ambiente = R$ 
2.000,00 (dois mil reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 25.750,00 (vinte e cinco mil 
setecentos e cinquenta reais) referente ao mês de 
dezembro, correspondente a finalização e 
consolidação das contas como também à entrega 
do orçamento anual do exercício subsequente ao 
da efetivação dos trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
6.6.1. O preço global será objeto de 

reajustamento, anualmente, de acordo com 
variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS 
FINANCEIROS           

 8.1 Para atender as despesas decorrentes 
desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
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9.1 A empresa contratada é responsável, com 
exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 
culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO 

11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 

13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 
14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 

suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 

15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 
litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 

Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 
Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
____________________ 
Nome: 
CPF: 
____________________ 
Nome: 
CPF: 

CONTRATO Nº 032/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO  
CONTRATANTE  E  CONTRATADO,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

DAS PARTES: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE é 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede 
estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, 
Bairro: Centro, neste Município de Castanhal – 
Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, 
brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira 
de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado à Rd. 
BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a 
Empresa R.M.M DE CARVALHO TRANSPORTE 
inscrita no CNPJ/MF n.º 22.027.503/0001-93, com 
sede estabelecida na Travessa Ipiranga, 250, Sala 
A, Cristo Redentor, neste Município de Castanhal - 
Pará, representada pelo Sr. Raimundo Madson 
Melo de Carvalho, casado, brasileiro, empresário, 
portador da RG. Nº 4004056 SSP/PA e do 
C.I.C/MF n.º 171.166.512-68, residente e 
domiciliada nesta Cidade de Castanhal - Pará.  

DO OBJETO: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente 

contrato vinculado ao Edital de Credenciamento n.º 
001/2017 é a prestação do serviço de locação de 
veículo(s) para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01 
(um) mês a contar da data de 01/02/2017 até 
28/02/2017, conforme planilha abaixo: 

Ite
m 

Descritivo 
Qua
nt./ 
Mês 

P. 
Unit. 

P. Total 

01 
 

Locação de veículo tipo micro 
ônibus, FIAT/DUCATO, 15 
lugares, ano 2014/2015, placa 
QDE 4759. Com disponibilidade 
para SEMAS - TFD 

01 
R$ 

8.300,
00 

R$ 
8.300,00 

 

Total global R$ 8.300,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
CLAÚSULA QUARTA: O preço mensal do 

serviço é R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), 
podendo perfazer um total de R$ 8.300,00 (oito mil 
e trezentos reais), sendo por conta da contratada 
toda e qualquer despesa com impostos, taxas, 
obrigações sociais e manutenção dos veículos. As 
condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serviços. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários 

e suficientes à garantia do pagamento correrão à 
conta do elemento de despesa 10.302.0137.2.065 
– Encargos com Tratamento Fora do Domicilio – 
TFD, Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica, do orçamento vigente 
do Município de Castanhal. 

DAS OBRIGAÇÕES: 
CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-

se: 
Obedecer ao horário de trabalho constante em 

proposta de preço, bem como eventuais mudanças 
a pedido da Administração Pública, justificadas 
pela melhor prestação do serviço. 

Manter os veículos em perfeitas condições 
para trafegar fazendo periodicamente sua  revisão 
e manutenção de acordo com as exigências da 
Secretaria Municipal de Saúde - SESMA; 

Motoristas habilitados de acordo com as 
exigências legais; 

Orientar os motoristas a tratarem os servidores 
públicos com educação, respeito, urbanidade e 
dignidade, assim evitando atritos e discussões. 

Comunicar a Prefeitura Municipal de 
Castanhal, qualquer atitude inconveniente e 
ofensiva por parte dos servidores. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE 
obriga-se: 

1-Realizar o pagamento atualizado em data 
regular; 

2-Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal. 

DISPOSIÇÕES GERAIS:  
CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem 

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

CLÁUSULA NONA: Fica estabelecida a multa 
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer 
Cláusula do presente contrato. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 
CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento 

foi lavrado em decorrência do processo de 
inexigibilidade nº 001/2017, por meio do 
credenciamento nº 001/2017 É competente para 
dirimir qualquer controvérsia entre as partes o Foro 
da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. 

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

Castanhal (Pa), 31 de janeiro de 2017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
R.M.M DE CARVALHO TRANSPORTE 

Raimundo Madson Melo de Carvalho 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
____________________  
Nome:  
CPF: 
_____________________ 
Nome: 
CPF: 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial SRP Nº 004/2017 
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 004/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada ao fornecimento de 
água mineral e gás de cozinha, a fim de atende as 
necessidades das diversas secretarias neste 
município de Castanhal/PA, resolve 
HOMOLOGAR: a Licitante: 

Os Itens 03, 04 ,05 e 06 a empresa L. N. DA 
COSTA - 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 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
006/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 004/2017 
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 
004/2017, Processo de nº 2017/1/150, 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 004/2017, devidamente 

homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto o 
fornecimento de água mineral e gás de cozinha, 
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 fornecimento de água mineral e 
gás de cozinha, 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 004/2017. 

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 004/2017.  

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 prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas da data de recebimento da autorização de 
fornecimento e/ou nota de empenho; o produto 
devera ser entregue no local a ser informado no 
ato da solicitação de fornecimento, 
compreendendo as áreas da zona rural e urbana 
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 
Débitos 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. 
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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 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 

L. N. DA COSTA – EPP 
Representante Legal: Mabio Rubens Oliveira de 

Almeida 
CNPJ: 05.360.995/0001-15 

EMPRESA: L. N. DA COSTA – EPP 
ENDEREÇO: Conjunto Guajara nº 1 Rua WE 59 nº 
1442- Coqueiro -Ananindeua – Pará 
CNPJ: 05.360.995/0001-15 
FONE: (91) 3263-1205 /98016-7509 (Léo)/98019-
9148 Alan 
EMAIL: mesantamarta@hotmail.om 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

Ite
m 

Descr
ição 
do 

produ
to 

Uni
d. 

Mar
ca 

Quant
.estim

. 
Prefei
tura 

Quant
.estim

. 
Sema

s 

Quant
. total. 
estim
ado 

Val
or 

unit. 
esti
ma
do 

Valor 
Total 

3 ÁGUA 
MINE

REC
ARG

POL
AR 

75.000 15.000 90.000 R$  
0,57 

R$  
51.300

RAL 
EM 

EMBA
LAGE
M DE 
300 
ML 

A ,00 

4 ÁGUA 
MINE
RAL 
EM 

EMBA
LAGE
M DE 
300 
ML 

REC
ARG

A 

POL
AR 

25.000 5.000 30.000 R$  
0,57 

R$  
17.100

,00 

5 RECA
RGA 
DE 

GÁS 
DE 

COZIN
HA EM 
BOTIJ
ÃO DE 
13 KG 

REC
ARG

A 

PAR
AGA

S 

3.375 1.500 4.875 R$  
60,0

0 

R$  
292.50
0,00 

6 RECA
RGA 
DE 

GÁS 
DE 

COZIN
HA EM 
BOTIJ
ÃO DE 
13 KG    
(ITEM 
EXCL
USIVO 
PARA 
ME/EP
P/MEI) 

REC
ARG

A 

PAR
AGA

S 

1.125 500 1.625 R$  
60,0

0 

R$  
97.500

,00 

  

Valor Global R$ 458.400,00 

L.N. DA COSTA – EP 
Mabio Rubens Oliveira de Almeida 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 

004/2017 
Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Inexigibilidade, decorrente do processo n.º 
004/2017, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa para realizar serviço de assessoria e 
serviços contábeis, destinado a atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal 
de Transporte e Trânsito e Fundo Municipal de 
Esporte e Lazer, deste município de Castanhal/PA, 
onde a contratada foi a empresa ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA – ASCEP, cujo 
valor contratual total é de R$ 579.000,00 
(Quinhentos e setenta e nove mil reais), nos 
termos do art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93 e 
conforme Parecer Jurídico constante deste 
processo 
Castanhal (Pa), 09 de janeiro de 2017 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 
Nº 004/2017 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, nomeada pela 
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Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no 
que dispõe o Art. 25, Inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93 de 21/06/93 – “para a contratação de 
serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação”; e no presente caso cuida-se da 
análise acerca da possibilidade de contratação 
direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa 
de Assessoria Contábil ASCEP, para a prestação 
de serviços profissionais de contabilidade pública 
para orientação e suporte técnico nas áreas de 
contabilidade, finanças e gestão fiscal aos diversos 
setores da prefeitura e fundos do Município de 
Castanhal-Pa, objetivando a prestação de serviços 
de consultoria e assessoria técnica especializada 
na área de Contabilidade Geral, compreendendo a 
elaboração da prestação de Contas do Município. 
A empresa a ser contratada, possui grande 
renome, larga qualificação profissional 
multidisciplinar, a CPL manifesta-se pela 
possibilidade de contratação da empresa 
ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL, 
PÚBLICA E TERCEIRO SETOR S/S LTDA – 
ASCEP, portadora do CNPJ sob o n° 
08.055.908/0001-04, por inexigibilidade de 
licitação, obedecidos os critérios legais. 

Esta Comissão Permanente de Licitação, pelo 
exposto acima, encaminha os presentes autos à 
Procuradoria Jurídica deste Município, para que se 
manifeste sobre a presente inexigibilidade, tudo em 
conformidade com as disposições legais. 

Castanhal/Pará, 05 de janeiro de 2017. 
Danielle Fonseca Silva 

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

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

Membro da C.P.L. 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 018/2017 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, nomeada pela 
Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no 
que dispõe o Art. 24, Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 de 21/06/93 – “nos casos de emergência 
ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, bens necessários ao 
atendimento de situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 cento e oitenta dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;”, assim como, o Decreto 
n° 034/17 de 09/01/2017, que dispõe sobre o 
estado de emergência financeiro e administrativo 
do Município de Castanhal/Pará, autorizando em 
seu Art. 4° a contratação de serviços e materiais 
necessários à execução dos atos de gestão 
administrativo essenciais, bem como serviços de 
saúde, educação, saneamento e infraestrutura, 
sem a necessidade de certame licitatório; e em 
face da necessidade de intensificar e não 
interromper o fornecimento de coleta de lixo 
doméstico urbano, a Secretaria de Obras solicitou 
demanda para contratar empresa especializada em 
locação de veículos compactadores de lixo para 
atender as necessidades dos bairros do município 

que vem sofrendo com a ausência de saneamento 
básico; no caso em apreço, justifica-se a 
contratação por dispensa de veículos 
compactadores de lixo para realizar a coleta do lixo 
urbano por se tratar de um serviço essencial a 
população, imprescindível à manutenção da saúde 
pública, o que o torna submisso à regra da 
continuidade, a CPL manifesta-se pela 
possibilidade de contratação da Empresa MARCIO 
DO NASCIMENTO BARBOSA, portadora do CNPJ 
sob o n° 17.798.843/0001-88, por dispensa de 
licitação, obedecidos os critérios legais. 

Esta Comissão Permanente de Licitação, pelo 
exposto acima, encaminha os presentes autos à 
Procuradoria Jurídica deste Município, para que se 
manifeste sobre a presente dispensa, tudo em 
conformidade com as disposições legais. 

Castanhal/Pará, 20 de fevereiro de 2017. 
Danielle Fonseca Silva 

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

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

Membro da C.P.L. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo n.º 
018/2017, cujo objeto consiste na locação de 
veículos, destinado a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste 
município de Castanhal/Pa, onde a vencedora foi a 
empresa MARCIO DO NASCIMENTO BARBOSA, 
cujo valor contratual total é de R$ 11.000,00 (onze 
mil reais), nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº 
8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. 

Castanhal (Pa), 20 de fevereiro de 2017 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 013/2017 

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 013/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada no fornecimento de 
massa asfáltica tipo Concreto Betuminoso Usinado 
à Quente-CBUQ, destinado a atender as 
necessidades da secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo deste Município de Castanhal/PA, por 
um período de 12 (doze) meses, resolve: 
HOMOLOGAR a Licitantes:  

Os itens 01 e 02 empresa CONSTRUTEC 
CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE LTDA - EPP 

À Comissão de Licitação, para convocar a 
empresa vencedora 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), 20 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 007/2017 

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 007/2017-PMC, destinado à contratação 
de empresa especializada no fornecimento de 
material de limpeza, destinado a frota de veículos 
deste município de Castanhal/PA, por um período 
de 12 (doze) meses, resolve: HOMOLOGAR as 
Licitantes:  

Os itens 02, 03, 04, 09, 11, 12, 22, 23, 25, 26, 
29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 
49, 50, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 72,73, 74, 76, 
82, 89, 90, 94, 96, 98, 100, 101, 117, 118, 125, 
126, 128 e 129 e a empresa R. C. DA SILVA 
EIRELI – ME 

Os itens 18, 19, 28, 48, 58, 83, 91, 92, 97, 114, 
115 e 119 e a empresa ALENCAR E SÁ 
COMERCIAL LTDA - ME 

Os itens 07, 08, 121 e 122 e a empresa 
AMAZOMIX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME 

Os itens 13, 14, 15, 16, 17 35, 51, 68, 81, 85, 
102, 123 E 127 e a empresa ESTRELA REAL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP 

Os itens 10, 24, 34, 47, 75, 93, 116, 120, 124, 
130 e 131 e a empresa MASSARI NORTE 
COMERCIAL EIRELI  

Os itens 01, 20, 27, 59, 60, 61, 62, 67, 77, 86, 
88, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 
111 e a empresa PG LIMA COM – ME 

Os itens 05, 06, 21, 33, 41, 42, 52, 53, 69, 70, 
71, 78, 79, 80, 84, 87, 95, 112 e 113 a empresa 
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 
– EIRELI - 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), 13 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
008/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 007/2017 
Às nove horas, do dia treze 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 
007/2017, 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 
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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 007/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto o 
fornecimento de limpeza, 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 fornecimento de material de 
limpeza 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 007/2017. 

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 007/2017.  

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 prazo máximo de até o 05 (cinco) 
dias úteis a partir da data de solicitação a ser 
entregue no seguinte local: diretamente no 
almoxarifado central da PMC, neste 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. 

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 
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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 

AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME 

Representante Legal: Marcio Cleiton Sousa 
Myazake 

CNPJ: 11.218.665/0001-92 
MASSARI NORTE COMÉRCIAL EIRELI 

Representante Legal: Gleicyane Nascimento da 
Gama 

CNPJ: 16.526.377/0001-19 
ALENCAR E SÁ COMERCIAL LTDA 

Representante Legal: Luciane Alencar de Sa 
CNPJ: 13.403.281/0001-75 

ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP 

Representante legal: Rodrigo dos Santos Nogueira 
CNPJ: 26.481.685/0001-29 

R. C. DA SILVA EIRELI – ME 
Representante Legal: Rosinaldo Cordeiro da Silva 

CNPJ: 19.877.140/0001-70 

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELRIA LTDA 
– EIRELI –EPP 

Representante Legal: Tamilton Amorim Santos 
CNPJ: 19.518.277/0001-39 

PG LIMA COM – ME 
Representante Legal: Marcos José Favacho 

CNPJ: 23.493.764/0001-61 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
EMPRESA: ALENCAR E SÁ COMERCIAL LTDA-
ME 
ENDEREÇO: TV DR LAURO SODRÉ Nº 1031 - 
IANETAMA - CASTANHAL-PARÁ 
TELEFONE: 99186-9601 / 3721-2602 
EMAIL: alencaresacomercial@hotmail.com 
CNPJ: 13.403.281/0001-75 
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18 

BALDE 
PLÁSTICO, 
capacidade 

30 litros, 
polietileno de 

alta 
densidadede, 
alta resitência 

a impacto, 
paredes e 

fundos 
reforçados, 
alça em aço 

zincado, 
cores 

variadas, 
com dados 

de 
identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante. 

JAG
UA
R 

UNI
D. 

2.58
8 

75 112 
2.77

5 

R$  
16,5

0 

R$         
45.787

,50 

19 

BALDE 
PLÁSTICO, 
capacidade 

30 litros, 
polietileno de 

alta 
densidadede, 
alta resitência 

a impacto, 
paredes e 

fundos 
reforçados, 
alça em aço 

zincado, 
cores 

variadas, 
com dados 

de 
identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

JAG
UA
R 

UNI
D. 

862 25 38 925 
R$  

16,5
0 

R$         
15.262

,50 

28 

CONDICION
ADOR para 

cabelos 
normais, uso 
adulto, para 

MO
NA
NG
E 

UNI
D. 

 270  270 
R$    

5,85 

R$            
1.579,

50 

hidratação e 
brilho, com 
no mínimo 

350 ml. 
Embalagem 
com o nome 
do fabricante 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

48 

ESCOVA 
PARA 

LAVAR 
ROUPAS, 

Oval 
multiuso, com 

cerdas e 
suporte 
plástico, 
desenho 

anatômico 
que encaixa 

perfeitamente 
nas mãos. 
Medindo 

aproximadam
ente: 25 mm 

de altura.   
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

EM
CAV
AS 

UNI
D. 

4.10
0 

100 700 
490

0 
R$    

1,68 

R$            
8.232,

00 

58 

FÓSFORO, 
maço com 10 
caixas de 40 

unidades 
cada. 

Produto deve 
conter o 

SELO DO 
INMETRO.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

GU
RA
NY 

UNI
D. 

960 310 250 
152

0 
R$    

1,79 

R$            
2.720,

80 

83 

ODORIZADO
R, 

aromatizante 
para carros 
(cheirinho). 
Embalagem 

com 60g. 
Fragancias  
diversas.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

GLA
DE 

UNI
D. 

1.26
0 

  
126

0 
R$    

7,19 

R$            
9.059,

40 

91 

PENTE DE 
PLÁSTICO 
de primeira 
qualidade, 
sem cabo, 
com dentes 
finos, em 

cores 
variadas, 
com no 

mínimo 30 
cerdas, 

medindo 
aproximadam
ente 20,5cm 

x 4 cm.    
ITEM 

EXCLUSIVO 

SBR
ISA 

UNI
D. 

 40  40 
R$    

2,14 
R$                   

85,60 
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PARA 
ME/EPP/MEI 

92 

PENTE DE 
PLÁSTICO, 
com dentes 
largos para 
todos tipos 
de cabelos. 
Dimensão 

aproximada 
de no mínimo 

15 cm.   
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

SBR
ISA 

UNI
D. 

 80  80 
R$    

2,15 
R$                

172,00 

97 

RELÓGIO 
PARA 

BOTIJÃO 
COMPLETO/ 
manômetro, 
tipo relógio 

aço 
inoxidável, 
acompanha 

mangueira de 
1,50 m, 

característica
s adicionais 
para botijão, 

fogão 
industrial.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

IMM
AR 

UNI
D. 

315 20 100 435 
R$  

18,5
0 

R$            
8.047,

50 

114 

SACOLA 
PLÁSTICA 

COM 
CAPACIDAD
E PARA 15 

KG, em 
polietileno de 

alta 
densidade 

para embalar 
alimentos. 
Material 

mediando no 
mínimo 60 x 

90 cm. 
Pacote com 

mil unidades.    
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

FAZ
APE
PEL 

PAC
OTE 

50   50 
R$  

76,9
9 

R$            
3.849,

50 

115 

SHAMPOO 
ADULTO, 

com proteína, 
fórmula 
suave, 

hidratação e 
brilho para 

todos os tipos 
de cabelo. 

Dermatologic
amente e 

oftalmologica
mente  

testado, 
hipoalérgico, 
não irrita os 

olhos. 
Composição 

mínima: 
água, sulfato 

de sódio. 
Acondicionad

o em 
embalagem 

DA
RLI
NG 

UNI
D. 

 200  200 
R$    

5,75 

R$            
1.150,

00 

plástica, 
contendo no 
mínimo 350 
ml.    ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

119 

TALCO EM 
PÓ 

ANTISSÉPTI
CO 

perfumado 
utilizado para 
prevenção de 
odores dos 
pés e das 

axilas. 
Embalagem 
plástica com 
140 gr., com 
registro na 
ANVISA, 
contendo 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.     

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

BA
RLA 

UNI
D. 

 100  100 
R$    

5,70 
R$                

570,00 

 

VALOR TOTAL   R$  96.516,30  

ALENCAR E SÁ COMÉRCIAL LTDA – ME 
Luciane Alencar de Sá 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
EMPRESA: AMAZOMIX COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA LTDA – ME 
ENDEREÇO: Rua Paes Carvalho nº 295, Centro - 
Castanhal – Pará 
CNPJ: 11.218.665/0001-92 
FONE: 991) 3711-3032/982595224 
EMAIL: comercial@amazomix.net.br 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

MA
RCA 

UNID
. 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

PRE
FEI
TUR

A 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 
SE
MA
S 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

SES
MA 

QU
ANT

. 
TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR
ES 

VAL
OR 
UNI
T. 

VALO
R 

TOTAL 

 

7 

ÁLCOOL 
LÍQUIDO, 

etílico 
hidratado 

líquido 96% 
Certificado 

INMETRO e 
Norma da 

ABNT NBR 
5991 e 

Registro no 
Ministério da 

Saúde. 
Embalagem 

frasco plástico 
de 500 ml, 
contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade. 

SAN
TA 
CR
UZ 

CAI
XA 

8.12
7 

252 
7.50

0 
15.8
79 

 R$       
2,85  

 R$     
45.255

,15  

8 

ÁLCOOL 
LÍQUIDO, 

etílico 
hidratado 

líquido 96% 
Certificado 

INMETRO e 
Norma da 

ABNT NBR 
5991 e 

Registro no 
Ministério da 

Saúde. 
Embalagem 

frasco plástico 
de 500 ml, 
contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

SAN
TA 
CR
UZ 

CAI
XA 

2.70
9 

84 
2.50

0 
5.29

3 
 R$       
2,85  

 R$     
15.085

,05  

121 

TOALHA DE 
PAPEL, alta 
absorção, na 
cor branca, 
folha dupla, 
picotada e 

aerada, 
toalhas de no 
mínimo 21,0 
cm x 20,0 cm 

cada. 
Embalagem 

com dados de 
identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante. 

Fardo com 12 
embalagens, 
em que cada 
embalagem 
contém dois 

rolos de 
papel. Deve 
conter dados 

de 
identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante. 

SCA
LA 

FAR
DO 

5.62
5 

375 
1.80

0 
7.80

0 

 R$    
35,7

0  

 R$  
278.46
0,00  

122 

TOALHA DE 
PAPEL, alta 
absorção, na 
cor branca, 
folha dupla, 
picotada e 

aerada, 
toalhas de no 
mínimo 21,0 
cm x 20,0 cm 

cada. 
Embalagem 

com dados de 
identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante. 

Fardo com 12 
embalagens, 
em que cada 
embalagem 
contém dois 

rolos de 
papel. Deve 

SCA
LA 

FAR
DO 

1.87
5 

125 600 
2.60

0 

 R$    
35,7

0  

 R$     
92.820

,00  

mailto:comercial@amazomix.net.br
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conter dados 
de 

identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante.      

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

 

VALOR TOTAL   R$  431.620,20 

AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME 

Marcio Cleiton Sousa Miyazake 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
EMPRESA: ESTRELA REAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI – EPP 
ENDEREÇO: Rua Caldeiraro de Brito nº 265, 
Bairro, Cohab, Saudade I - Casrtanhal – Pará 
CNPJ: 26.481.685/0001-29 
EMAIL: estrelareal27@hotmail.com 
FONE: (91) 98244-6707/98765-7447 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

MA
RCA 

UNID
. 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

PRE
FEI
TUR

A 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 
SE
MA
S 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

SES
MA 

QU
ANT

. 
TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR
ES 

VAL
OR 
UNI
T. 

VALO
R 

TOTAL 

 

13 

BACIA 
PLÁSTICA 
PEQUENA: 

bacia, 
material 

plástico rígido, 
tamanho 
médio, 

diâmetro 
aproximadam

ente 20.     
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

PLA
STB
EL 

UNI
D. 

610 10   620 
 R$    
6,25  

 R$       
3.875,

00  

14 

BACIA 
PLÁSTICA 

MÉDIA: 
bacia, 

material 
plástico 

rígido,capacid
ade 35 litros, 

alta 
densidade e 
resistência a 

impacto, 
cores 

diversas, com 
dados de 

identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante. 

PLA
STB
EL 

UNI
D. 

383
3 

8   
384

1 
 R$    
9,90  

 R$     
38.025

,90  

15 

BACIA 
PLÁSTICA 

MÉDIA: 
bacia, 

material 
plástico 

rígido,capacid
ade 35 litros, 

alta 
densidade e 
resistência a 

impacto, 

PLA
STB
EL 

UNI
D. 

1.27
7 

2   
127

9 
 R$    
9,90  

 R$     
12.662

,10  

cores 
diversas, com 

dados de 
identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante.     

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

16 

BALDE 
PLÁSTICO, 
capacidade 

15 litros, 
polietileno de 

alta 
densidadede, 
alta resitência 

a impacto, 
paredes e 

fundos 
reforçados, 
alça em aço 

zincado, cores 
variadas, com 

dados de 
identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante. 

PLA
STB
EL 

UNI
D. 

4.15
5 

38 337 
453

0 
 R$    
6,40  

 R$     
28.992

,00  

17 

BALDE 
PLÁSTICO, 
capacidade 

15 litros, 
polietileno de 

alta 
densidadede, 
alta resitência 

a impacto, 
paredes e 

fundos 
reforçados, 
alça em aço 

zincado, cores 
variadas, com 

dados de 
identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

PLA
STB
EL 

UNI
D. 

1.38
5 

12 113 
151

0 
 R$    
6,40  

 R$       
9.664,

00  

35 

CREOLINA 
uso 

veterinário. 
Embalagem 
plástica com 

500 ml, 
contendo 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

LIM
PA 
MAI

S 

UNI
D. 

6.56
0 

  
1.50

0 
806

0 
 R$    
3,45  

 R$     
27.807

,00  

51 

ESPANADOR 
DE PÓ, com 
cabo curto de 
madeira, para 

limpeza, 
contendo 
marca do 

fabricante no 
corpo do 

IPA
VA 

UNI
D. 

3.33
0 

  100 
343

0 
 R$    
4,20  

 R$     
14.406

,00  

produto.   
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

68 

GUARDANA
PO de papel, 
cor branco, 

medindo 
aproximadam
ente 20 x 23 
cm. Pacote 

com 50 
unidades.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

SCA
LA 

UNI
D. 

5.60
0 

700 
2.40

0 
870

0 
 R$    
1,13  

 R$       
9.831,

00  

81 

MASCARA 
FILTRADOR

A 
DESCARTÁV
EL, ideal para 

poeiras 
incômodas. 

Caixa com 50 
unidades.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

VOL
K 

UNI
D. 

125
0 

5   
125

5 
 R$    
1,19  

 R$       
1.493,

45  

85 

PÁ PARA 
LIXO, em 

plástico, cabo 
de madeira 

revestido em 
plástico com 

suporte 
suspensor. 
Dimensões 

aproximadas: 
25x26x8,5 
cm.    ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

IPA
VA 

UNI
D. 

3.43
5 

50 
2.50

0 
598

5 
 R$    
4,03  

 R$     
24.119

,55  

102 

SABONETE 
LÍQUIDO, 
fragancias 
diversas. 

Embalagem 
com 250 ml, 

com dados do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

DU
ALY 

UNI
D. 

2.55
0 

200 
1.00

0 
375

0 
 R$    
3,25  

 R$     
12.187

,50  

123 

TOALHA DE 
PAPEL, 

interfolhada, 
material papel 

alta alvura, 
tipo folha 1 

dobra, 
comprimento 
26, largura 
21,50, cor 
branca, 

características 
adicionais 

interfolhada, 
aplicação em 

toaletes. 
Pacote com 

aproximadam
ente 250 

PAP
ELI
TO 

PAC
OTE 

500 500 500 
150

0 
 R$    
4,20  

 R$       
6.300,

00  

mailto:estrelareal27@hotmail.com
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folhas.     
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

127 

VASSOURA, 
com cerdas 
sintéticas, 
dimensões 

aproximadas 
31x11x17 cm.     

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

IPA
VA 

UNI
D. 

5.50
0 

  100 
560

0 
 R$    
5,69  

 R$     
31.864

,00  

 

VALOR TOTAL   R$  221.227,50  

ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI- EPP 

Renato dos Santos Nogueira 

EMPRESA: MASSARI NORTE 
COMÉRCIAL EIRELI - PARÁ 
ENEDEREÇO: Av: Governador Jose Malcher nº 
815 - Sobre loja 08 - Nazaré - Belém – Pará 
FONE: (91) 3224-2013/98174-4500 
CNPJ: 16.526.377/001-19 
EMAIL: gleicygama@jrdealbuquerque.com.br 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

MA
RCA 

UNID
. 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

PRE
FEI
TUR

A 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 
SE
MA
S 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

SES
MA 

QU
ANT

. 
TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR
ES 

VAL
OR 
UNI
T. 

VALO
R 

TOTAL 

 

10 

AMACIANTE 
DE ROUPA, 

aspecto físico 
líquido 
viscoso 

concentrado, 
perfume, 
aplicação 

amaciante de 
artigos têxteis, 

solúvel em 
água. Frasco 

de 500 ml, 
especificado o 

nome do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo e 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

TAN
K 

PAC
OTE 

500 250   750 
 R$    
1,47  

 R$           
1.102,

50  

24 

COADOR 
PARA CAFÉ 
em tecido de 
algodão TAM. 
(GRANDE).   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

EC
OTE
XTI
L 

UNI
D. 

1.26
0 

100 450 
181

0 
 R$    
1,26  

 R$           
2.280,

60  

34 

CREME 
PARA 

PENTEAR, 
com silicone, 
para todos os 

tipos de 
cabelos, 
diversas 

KOL
LEN

E 

UNI
D. 

  100   100 
 R$    
4,76  

 R$              
476,00  

fragrâncias. 
Frasco com 

300 ml. 
Embalagem 

com dados do 
fabricante e 

prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

47 

ESCOVA DE 
DENTE 

MACIA PARA 
USO 

ADULTO, 
com cabo 

emborrachado 
para 

proporcionar 
firmeza na 
escovação, 

cabeça média 
aproximadam
ente nº 35 e 

cerdas macias 
com pontas 

arredondadas, 
cores 

diversas. 
Embaladas 

individualment
e em cartela, 
tipo blister. 

Aprovado pela 
associação 
brasileira de 
odontologia.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

COL
GAT

E 

UNI
D. 

  200   200 
 R$    
1,62  

 R$              
324,00  

75 

LIMPADOR 
P/ LCD E 
PLASMA, 
ideal para 
remover 
resíduo, 

oleosidade e 
manchas 
digitais. 

Composição 
básica: água, 
tensoativos e 
conservantes. 

Caixa 
contendo 1 
recipiente 

spray com no 
mínimo 60 ml 

e flanela 
limpadora.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

LIM
PA 
MAI

S 

UNI
D. 

210     210 
 R$  
25,0

0  

 R$           
5.250,

00  

93 

PRATO 
DESCARTÁV
EL, plástico 

na cor branca 
nº 15 raso. 
Pacote com 
10 unidades, 
contendo a 
marca do 
fabricante.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

CRI
STA

L 

PAC
OTE 

5.70
0 

500 
1.20

0 
740

0 
 R$    
0,77  

 R$           
5.698,

00  

116 

SHAMPOO 
PARA 

PIOLHO com 
princípio ativo 

de 
deltametrina 
0,2 mg/ml, 
uso infantil, 
frasco com 

100 ml. 
Contendo o 

nome do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

SCA
BIM 

UNI
D. 

  50   50 
 R$  
23,0

9  

 R$           
1.154,

50  

120 

TESOURINH
A PARA 
CORTAR 
UNHAS: 
material 

inoxidável.     
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

MO
NDI
AL 

UNI
D. 

  10   10 
 R$    
5,20  

 R$                 
52,00  

124 

VARAL 
PARA 

ROUPA, varal 
multiuso, 

redondo ou 
quadrado em 

plástico 
resistente, 

com no 
mínimo 16 
grampos, 

cores 
variadas, ideal 
para estender 

calcinhas e 
cuecas.     
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

PLA
SVA
LE 

UNI
D. 

12 12   24 
 R$    
9,80  

 R$              
235,20  

130 

VASSOURIN
HA nylon com 

suporte, 
redonda para 
limpeza de 

vasos 
sanitários. 
Cabo de 

plástico com 
aproximadam
ente 25 cm.     

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

AM
APA
RÁ 

UNI
D. 

6.16
0 

60 
1.00

0 
722

0 
 R$    
2,21  

 R$         
15.956

,20  

131 

VASSOURIN
HA, cabo de 

madeira e 
cepa em 
piaçava.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

AM
APA
RÁ 

UNI
D. 

5.39
2 

42 300 
573

4 
 R$    
2,21  

 R$         
12.672

,14  

 

VALOR TOTAL   R$ 45.201,14  
MASSARI NORTE COMÉRCIAL EIRELI 

Gleicyane N. da Gama 
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA 
LTDA EIRELI-EPP 
ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 1197  
LETRA A - BAIRRO MARCO - BELÉM-PARÁ 
CNPJ:19.518.277/0001-39 
FONE: (091) 3216-0106 
EMAIL: papelcia@globomail.com 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

MA
RCA 

UNID
. 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

PRE
FEI
TUR

A 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 
SE
MA
S 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

SES
MA 

QU
ANT

. 
TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR
ES 

VAL
OR 
UNI
T. 

VALO
R 

TOTAL 

 

5 

ÁLCOOL 
ETÍLICO EM 

GEL 70 
GRAUS, 

Certificado 
INMETRO e 
Norma da 

ABNT NBR 
5991 e 

Registro no 
Ministério da 

Saúde. 
Embalagem 
em plástico 

transparente, 
resistente 

com 1.000 ml, 
contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade. 

ITAJ
Á 

UNI
D. 

5.35
8 

168 750 
6.27

6 
 R$    
5,20  

R$     
32.635

,20 

6 

ÁLCOOL 
ETÍLICO EM 

GEL 70 
GRAUS, 

Certificado 
INMETRO e 
Norma da 

ABNT NBR 
5991 e 

Registro no 
Ministério da 

Saúde. 
Embalagem 
em plástico 

transparente, 
resistente 

com 1.000 ml, 
contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.  

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

ITAJ
Á 

UNI
D. 

1.78
6 

56 250 
2.09

2 
 R$    
5,20  

R$     
10.878

,40 

21 

CERA 
LÍQUIDA: 

incolor, para 
todos os tipos 

de piso, 
embalagem 
plástica com 
750 ml, com 

dados do 

ZUP
P 

UNI
D. 

5.30
0 

    
5.30

0 
 R$    
4,60  

R$     
24.380

,00 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

33 

CREME 
DENTAL, com 

flúor, ação 
bacteriana, 

bisnaga com 
90g. Registro 
no Ministério 

da Saúde. 
Embalagem 
contendo a 
marca do 
fabricante, 

peso líquido, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

EVE
N 

UNI
D. 

 400   400 
 R$    
1,90  

R$          
760,00 

41 

DESODORIZ
ADOR 

AMBIENTAL, 
em aerossol, 

sem CFC, 
essências 

suaves, efeito 
neutralizante, 
fresco de 400 
ml. Produto 
notificado na 

ANVISA/Minis
tério da 
Saúde, 

contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade. 

ULT
R 

FRE
SH 

UNI
D. 

9.17
3 

375 
4.50
0 

14.0
48 

 R$    
7,19  

R$  
101.00
5,12 

42 

DESODORIZ
ADOR 

AMBIENTAL, 
em aerossol, 

sem CFC, 
essências 

suaves, efeito 
neutralizante, 
fresco de 400 
ml. Produto 
notificado na 

ANVISA/Minis
tério da 
Saúde, 

contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.  

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

ULT
R 

FRE
SH 

UNI
D. 

3.05
7 

125 
1.50
0 

4.68
2 

 R$    
7,19  

R$     
33.663

,58 

52 

ESPANADOR 
PARA TETO, 

cerdas em 
sisal, cabo de 

madeira 

INE
AVA

S 

UNI
D. 

3.32
0 

170 100 
3.59

0 
 R$    
9,90  

R$     
35.541

,00 

medindo 
aproximadam
ente 170 cm.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

53 

ESPONJA DE 
LÃ DE AÇO 
carbonado 

abrasivo, para 
limpeza em 

geral. 
Embalagem: 

com no 
mínimo 8 
unidades, 
marca do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade. 

Pacote com 
14 

embalagens.   
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

INO
VE 

UNI
D. 

12.0
10 

230 
7.00
0 

19.2
40 

 R$    
0,92  

R$     
17.700

,80 

69 

HIDRATANTE 
PARA 

CORPO: 
creme 

hidratante, 
composição 

mínima: 
lipossomado 
de aloe vera, 
ceramidas, 

outros 
componentes 
vitaminas a, c, 

e, 
características 

adicionais 
antialérgico, 
sem odor. 

Embalagem 
com 

aproximadam
ente 200 ml.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

PAI
XÃO 

UNI
D. 

 50   50 
 R$    
5,48  

R$          
274,00 

70 

INSETICIDA, 
aerosol, 

inodoro, a 
base de água 
para moscas, 
mosquitos e 
baratas, uso 
doméstico. 
Embalagem 
com 300 ml, 

contendo 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade. 

ULT
RA 
INS
ET 

UNI
D. 

5.16
0 

375 
3.00
0 

8.53
5 

 R$    
6,56  

R$     
55.989

,60 

71 

INSETICIDA, 
aerosol, 

inodoro, a 
base de água 
para moscas, 
mosquitos e 
baratas, uso 
doméstico. 

ULT
RA 
INS
ET 

UNI
D. 

1.72
0 

125 
1.00
0 

2.84
5 

 R$    
6,56  

R$     
18.663

,20 
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Embalagem 
com 300 ml, 

contendo 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

78 

LUVA EM 
LÁTEX 

FORRADA 
tipo doméstica 

com 
antiderrapante 
na palma da 
mão e ponta 
dos dedos, 
com cano 

longo, 
tamanho 
médio, 

embalagem 
com 

identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante. 

DAN
NY 

PAR 
4.83

0 
150 

3.00
0 

7.98
0 

 R$    
3,00  

R$     
23.940

,00 

79 

LUVA EM 
LÁTEX 

FORRADA 
tipo doméstica 

com 
antiderrapante 
na palma da 
mão e ponta 
dos dedos, 
com cano 

longo, 
tamanho 
médio, 

embalagem 
com 

identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

DAN
NY 

PAR 
1.61

0 
50 

1.00
0 

2.66
0 

 R$    
3,00  

R$       
7.980,

00 

80 

LUVA EM 
LÁTEX 

FORRADA 
tipo doméstica 

com 
antiderrapante 
na palma da 
mão e ponta 
dos dedos, 
com cano 

longo, 
tamanho 
grande, 

embalagem 
com 

identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

DAN
NY 

PAR 
4.70

0 
100 

2.00
0 

6.80
0 

 R$    
3,00  

R$     
20.400

,00 

84 
ÓLEO DE 
PEROBA: 

composição 

PER
OBA
POL

UNI
D. 

750     750 
 R$    
4,77  

R$       
3.577,

50 

solventes 
mineral e 

vegetal com 
aromatizante, 
aspecto físico 

líquido 
oleoginoso, 

aroma 
madeira 
natural, 

aplicação 
limpeza, lustro 
e renovação 
de móveis de 
madeira.Emb
alagem com 
capacidade 

de 
aproximadam
ente 200 ml.      

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

L 

87 

PANO 
MULTIUSO, 

panos de 
furinhos, 

absorvem a 
água e tem 

fácil enxague, 
nas cores azul 

e branco ou 
rosa e branco. 

Ideal para 
limpar, secar, 

tirar pó, dá 
brilho. Pacote 

com 5 
unidades.     

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

NO
BRE 

UNI
D. 

4.25
0 

500 200 
4.95

0 
 R$    
2,20  

R$     
10.890

,00 

95 

PRATO 
DESCARTÁV
EL, plástico 

na cor branca 
nº 21 raso. 
Pacote com 
10 unidades, 
contendo a 
marca do 
fabricante.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

TOT
ALP
LAS

T 

PAC
OTE 

5.50
0 

300 
1.20
0 

7.00
0 

 R$    
1,45  

R$     
10.150

,00 

112 

SACO 
PLÁSTICO 

PARA LIXO, 
cor preto, 

capacidade 
nominal de 
200 litros. 

Pacote com 
05 unidades. 

BRA
SIL
EIRI
NH
O 

PAC
OTE 

10.3
50 

375 
1.87
5 

12.6
00 

 R$    
1,55  

R$     
19.530

,00 

113 

SACO 
PLÁSTICO 

PARA LIXO, 
cor preto, 

capacidade 
nominal de 
200 litros. 

Pacote com 
05 unidades.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

BRA
SIL
EIRI
NH
O 

PAC
OTE 

3.45
0 

125 625 
4.20

0 
 R$    
1,55  

R$       
6.510,

00 

 

VALOR TOTAL   R$  434.468,40  

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS 
EIRELI - EPP 

Tamilton Amorim Santos 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
P G LIMA COM - ME 
TV. DR LAURO SODRÉ Nº 1050, ANDAR 1 SALA 
1, PIRAPORA - CASTANHAL-PARÁ 
CNPJ: 23.493.764/0001-61 
E-MAIL: soulmed@globo.com 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

MA
RCA 

UNID
. 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

PRE
FEI
TUR

A 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 
SE
MA
S 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

SES
MA 

QU
ANT

. 
TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR
ES 

VAL
OR 
UNI
T. 

VALO
R 

TOTAL 

 

1 

ABSORVENT
E COM 
ABAS, 
dermatologica
mente 
testado, 
pacote com 
08 unidades, 
composto por: 
fibra de 
celulose, 
super-
absorvente, 
polietileno, gel 
ultra- 
absorventes, 
abas largas e 
flexíveis, 
canais 
serrilhados e 
papel 
siliconado.   
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

CLI
N 

OFF 

CAI
XA 

  450   450 
 R$     
1,81  

 R$          
814,50  

20 

BARBEADO
R 
DESCARTÁV
EL, com fita 
lubrificante e 
lâminas 
paralelas c/ 
02 unidades.   
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

BO
SAN
NO 

UNI
D. 

  200 
3.00

0 
320

0 
 R$     
1,30  

 R$       
4.160,

00  

27 

CONDICIONA
DOR para 
cabelos 
normais, uso 
infantil. 
Embalagem 
com 300 ml. 
Embalagem 
com dados do 
fabricante, 
data de 
fabricação e 
prazo de 
validade.   
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

PAL
MO
LIV
E 

UNI
D. 

  220   220 
 R$     
7,90  

 R$       
1.738,

00  

59 
FRALDA 
DESCARTÁV
EL 

CO
NFO
RT 

UNI
D. 

  150 
8.40

0 
855

0 
 R$     
9,90  

 R$     
84.645

,00  

mailto:soulmed@globo.com
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GERIÁTRICA 
TAMANHO 
“M”, para 
adultos com 
peso 
aproximado 
de 40 a 70Kg, 
c/ barreira 
anti-
vazamento, 
macia, anti-
alérgica, 
formato 
anatômico, 
unissex,  c/ 
camadas de 
absorção, 
embaladas 
conforme a 
praxe do 
fabricante em 
pacotes c/ no 
mínimo 8 
unidades. 

60 

FRALDA 
DESCARTÁV
EL 
GERIÁTRICA 
TAMANHO 
“M”, para 
adultos com 
peso 
aproximado 
de 40 a 70Kg, 
c/ barreira 
anti-
vazamento, 
macia, anti-
alérgica, 
formato 
anatômico, 
unissex,  c/ 
camadas de 
absorção, 
embaladas 
conforme a 
praxe do 
fabricante em 
pacotes c/ no 
mínimo 8 
unidades      
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

CO
NFO
RT 

UNI
D. 

  50 
2.80

0 
285

0 
 R$     
9,90  

 R$     
28.215

,00  

61 

FRALDA 
DESCARTÁV
EL 
GERIÁTRICA 
TAMANHO 
“G”, para 
adultos com 
peso 
aproximado 
de 70 a 90Kg, 
c/ barreira 
anti-
vazamento, 
macia, anti-
alérgica, 
formato 
anatômico, 
unissex, c/ 
camadas de 
absorção,emb
aladas 
conforme a 
praxe do 
fabricante em 
pacotes com 
no mínimo 8 

CO
NFO
RT 

UNI
D. 

  75 
8.02

5 
810

0 
 R$     
9,70  

 R$     
78.570

,00  

unidades. 

62 

FRALDA 
DESCARTÁV
EL 
GERIÁTRICA 
TAMANHO 
“G”, para 
adultos com 
peso 
aproximado 
de 70 a 90Kg, 
c/ barreira 
anti-
vazamento, 
macia, anti-
alérgica, 
formato 
anatômico, 
unissex, c/ 
camadas de 
absorção,emb
aladas 
conforme a 
praxe do 
fabricante em 
pacotes com 
no mínimo 8 
unidades.    
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

CO
NFO
RT 

UNI
D. 

  25 
2.67

5 
270

0 
 R$     
9,70  

 R$     
26.190

,00  

67 

GARFO 
DESCARTÁV
EL, plástico 
branco com 
dimensões 
aproximadas: 
Compr. x 
Larg. 160 x 25 
(mm). Pacote 
com 50 
unidades.    
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

PRA
FES
TA 

UNI
D. 

5.35
0 

150 
1.20

0 
670

0 
 R$     
2,40  

 R$     
16.080

,00  

77 

LUVA 
DESCARTÁV
EL, em látex, 
leitosa, p/ 
procedimento
s não 
cirúrgicos, 
impermeável, 
com 
flexibilidade. 
Ideal p/ 
trabalhos 
leves-médios 
tais como: 
laboratórias, 
cosméticos, 
odontológicos, 
ambulatoriais 
etc. Tamanho 
médio. Caixa 
com 100 
unidades.   
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

TOP 
QU
ALI
TY 

CAI
XA 

20 150   170 
 R$   
18,0

0  

 R$       
3.060,

00  

86 

PANO DE 
CHÃO em 
algodão 
lavado, tipo 
saco, para 
limpeza, cor 
branca, 
dimensões 

ALV
ES 
E 

SIL
VA 

UNI
D. 

11.3
20 

200 
6.50

0 
180
20 

 R$     
1,55  

 R$     
27.931

,00  

aproximadas 
65 x 40 cm.   
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

88 

PANO PARA 
LIMPEZA de 
copa cozinha 
,100% em 
algodão, alta 
absorção, fácil 
enxágüe, alta 
resistência, 
dimensões 
aproximadas 
de 45 x 70 
cm.   ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

ALV
ES 
E 

SIL
VA 

UNI
D. 

6.55
0 

300 
2.00

0 
885

0 
 R$     
1,44  

 R$     
12.744

,00  

99 

SABÃO DE 
COCO em 
barra de 500 
g., com 
identificação 
do produto, 
marca do 
fabricante e 
prazo de 
validade.    
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

CUT
IA 

UNI
D. 

5.55
0 

100 200 
585

0 
 R$     
1,20  

 R$       
7.020,

00  

103 

SABONETE, 
sólido, em 
barra, 
fragrância 
agradável, 
com no 
mínimo 90 gr. 
Registro no 
Ministério da 
Saúde. 
Embalagem 
com dados do 
fabricante, 
data de 
fabricação e 
prazo de 
validade.      
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

F. 
C. 

OLI
VEI
RA 

UNI
D. 

12.7
50 

600 500 
138
50 

 R$     
0,99  

 R$     
13.711

,50  

104 

SACO 
PLÁSTICO 
PARA LIXO, 
cor preto, 
capacidade 
nominal de 15 
litros, 
tamanho 
aproximado 
de 39 x 58 
cm. Pacote 
com 20 
unidades. 

BR
ASI
LEI
RIN
HO 

PAC
OTE 

28.8
83 

1.28
3 

5.40
0 

355
66 

 R$     
1,23  

 R$     
43.746

,18  

105 

SACO 
PLÁSTICO 
PARA LIXO, 
cor preto, 
capacidade 
nominal de 15 
litros, 
tamanho 
aproximado 
de 39 x 58 
cm. Pacote 
com 20 

BR
ASI
LEI
RIN
HO 

PAC
OTE 

9.62
7 

427 
1.80

0 
118
54 

 R$     
1,23  

 R$     
14.580

,42  
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unidades.   
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

106 

SACO 
PLÁSTICO 
PARA LIXO, 
cor preto, 
capacidade 
nominal de 30 
litros, 
tamanho 
aproximado 
60 x 55 cm. 
Pacote com 
10 unidades. 

BR
ASI
LEI
RIN
HO 

PAC
OTE 

29.1
75 

225 
7.50

0 
369
00 

 R$     
1,25  

 R$     
46.125

,00  

107 

SACO 
PLÁSTICO 
PARA LIXO, 
cor preto, 
capacidade 
nominal de 30 
litros, 
tamanho 
aproximado 
60 x 55 cm. 
Pacote com 
10 unidades.   
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

BR
ASI
LEI
RIN
HO 

PAC
OTE 

9.72
5 

75 
2.50

0 
123
00 

 R$     
1,25  

 R$     
15.375

,00  

108 

SACO 
PLÁSTICO 
PARA LIXO, 
cor preto, 
capacidade 
nominal de 50 
litros, 
tamanho 
aproximado 
63 x 80 cm. 
Pacote com 
10 unidades. 

BR
ASI
LEI
RIN
HO 

PAC
OTE 

30.7
58 

308 
9.00

0 
400
66 

 R$     
1,20  

 R$     
48.079

,20  

109 

SACO 
PLÁSTICO 
PARA LIXO, 
cor preto, 
capacidade 
nominal de 50 
litros, 
tamanho 
aproximado 
63 x 80 cm. 
Pacote com 
10 unidades.  
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

BR
ASI
LEI
RIN
HO 

PAC
OTE 

10.2
52 

102 
3.00

0 
133
54 

 R$     
1,20  

 R$     
16.024

,80  

110 

SACO 
PLÁSTICO 
PARA LIXO, 
cor preto, 
capacidade 
nominal de 
100 litros, 
tamanho 
aproximado 
75 x 105 cm. 
Pacote com 5 
unidades. 

BR
ASI
LEI
RIN
HO 

PAC
OTE 

20.9
25 

1.57
5 

13.5
00 

360
00 

 R$     
1,25  

 R$     
45.000

,00  

111 

SACO 
PLÁSTICO 
PARA LIXO, 
cor preto, 
capacidade 
nominal de 
100 litros, 
tamanho 

BR
ASI
LEI
RIN
HO 

PAC
OTE 

6.97
5 

525 
4.50

0 
120
00 

 R$     
1,25  

 R$     
15.000

,00  

aproximado 
75 x 105 cm. 
Pacote com 5 
unidades.   
ITEM 
EXCLUSIVO 
PARA 
ME/EPP/MEI 

 

VALOR TOTAL   R$  548.809,60  
P G LIMA COM - ME 

MARCOS JOSÉ FAVACHO 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
R. C. DA SILVA - EIRELI - ME 
RUA MARECHAL DEODORO Nº 37 - IANETAMA - 
CASTANHAL-PARÁ 
CNPJ: 19.877.140/0001-70 
TELEFONE: (091) 3711-7644 / 98084-1135 
EMAIL: recomserv@gmail.com 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO 
PRODUTO 

MA
RCA 

UNID
. 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

PRE
FEI
TUR

A 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 
SE
MA
S 

QU
ANT

. 
EST
IMA
DA 

SES
MA 

QU
ANT

. 
TOT
AL 

EST
IMA
DA 

VALOR
ES 

VAL
OR 
UNI
T. 

VALO
R 

TOTAL 

 

2 

ÁCIDO 
MURIÁTICO, 
líquido de 1 
litro. Com 
dados do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade.  

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

DU
ALY 

UNI
D. 

5.92
0 

100 720 
6.74

0 
 R$     
3,85  

 R$        
25.949

,00  

3 

AGUA 
SANITÁRIA,b
ase hipoclorito 

de 
sódio,concent
ração mínima 

de 2% de 
cloro ativo, 

uso 
domestico,co
m registro no 
Ministério da 

Saúde, 
Frasco 
plástico 

contendo 1 
litro, com 
dados do 

fabricante,dat
a de 

fabricação e 
prazo de 
validade. 

DUL
AG
O 

UNI
D. 

17.4
75 

1.50
0 

17.6
25 

36.6
00 

 R$     
1,36  

 R$        
49.776

,00  

4 

AGUA 
SANITÁRIA,b
ase hipoclorito 

de 
sódio,concent
ração mínima 

de 2% de 
cloro ativo, 

uso 
domestico,co
m registro no 
Ministério da 

Saúde, 

DUL
AG
O 

UNI
D. 

5.82
5 

500 
5.87

5 
12.2
00 

 R$     
1,36  

 R$        
16.592

,00  

Frasco 
plástico 

contendo 1 
litro, com 
dados do 

fabricante,dat
a de 

fabricação e 
prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

9 

ALGODÃO 
HIDRÓFILO, 
em camadas 
contínuas em 
forma de rolo 

(manta). O 
algodão 
deverá 

apresentar 
aspecto 

homogêneo e 
macio, boa 
absorção, 

ausência de 
grumos ou 
quaisquer 
impurezas, 
ser inodoro, 

de cor branca 
(no mínimo 

80% de 
brancura). 

Embalado em 
saco plástico 
individual de 

100 g.    ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

NAT
ALI
A 

UNI
D. 

200 100   300 
 R$     
0,65  

 R$              
195,00  

11 

ANTI-MOFO, 
refeil com 

paradicloro + 
suporte em 

plástico. Ideal 
p/ combater 

mofos e 
traças. 

Embalagem 
com no 

mínimo 30g.   
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

NAF
T 

PAC
OTE 

50     50 
 R$     
0,70  

 R$                
35,00  

12 

AVENTAL, 
em material 

plástico, com 
bolso tipo 

canguru, alça 
para o 

pescoço e 
cintura, na cor 

branca, 
dimensões 

aproximadas 
60 cm x 50 
cm.     ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

PLA
STB
EL 

UNI
D. 

3.17
0 

70   
3.24

0 
 R$     
2,58  

 R$          
8.359,

20  

22 

CESTO 
PARA LIXO 

quadrado com 
tampa 

vaivém, em 
plástico 

polipropileno, 

PLA
STB
EL 

UNI
D. 

720 70   790 
 R$   
16,0

0  

 R$        
12.640

,00  

mailto:recomserv@gmail.com
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com 
capacidade 
de 60 litros. 
Dimensões 

aproximadas: 
72 cm (altura) 

x 37 cm 
(largura) x 37 

cm 
(profundidade

), cores 
diversas.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

23 

CESTO 
plástico para 

lixo telado 
simples, 

capacidade 
para 10 litros, 

cores 
diversas,     

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

PLA
STB
EL 

UNI
D. 

5.52
0 

60 450 
6.03

0 
 R$     
1,13  

 R$          
6.813,

90  

25 

COLHER 
DESCARTÁV
EL de plástico 
branco com 
dimensões 

aproximadas: 
Compr. x 

Larg. Concha 
160 x 34 

(mm). Pacote 
com 50 

unidades.     
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

MIN
APL
AST 

UNI
D. 

5.70
0 

500 
1.20

0 
7.40

0 
 R$     
2,55  

 R$        
18.870

,00  

26 

COLÔNIA, 
perfumada 
para uso 
adulto, 
produto 

aprovado 
dermatologica
mente, com 
formulação 
suave, sem 

álcool ou 
corante. 

Embalagem 
de polietileno 
com 100 ml. 
Embalagem 

com dados do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

AL
MA 
DE 

FLO
RES 

UNI
D. 

  200   200 
 R$     
3,00  

 R$              
600,00  

29 

COPO para 
café, 

capacidade 
50 ml, em 
poliestileno 
branco, com 

frisos e 
saliência na 
borda, peso 

por 100 
(cento) do 

CRI
STA

L 

CEN
TO 

22.5
75 

1.57
5 

18.7
50 

42.9
00 

 R$     
1,20  

 R$        
51.480

,00  

copo deverá 
ser igual ou 

superior a 220 
gramas. 

Embalagem 
com 100 
copos. 

30 

COPO para 
café, 

capacidade 
50 ml, em 
poliestileno 
branco, com 

frisos e 
saliência na 
borda, peso 

por 100 
(cento) do 

copo deverá 
ser igual ou 

superior a 220 
gramas. 

Embalagem 
com 100 

copos.   ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

CRI
STA

L 

CEN
TO 

7.52
5 

525 
6.25

0 
14.3
00 

 R$     
1,20  

 R$        
17.160

,00  

31 

COPO para 
água, 

capacidade 
300 ml, em 
poliestireno 
branco, com 

frisos e 
saliência na 
borda, peso 

por 100 
(cento) do 

copo deverá 
ser igual ou 

superior a 220 
gramas. 

Embalagem 
com 100 
copos. 

CRI
STA

L 

CEN
TO 

36.3
75 

2.62
5 

27.0
00 

66.0
00 

 R$     
3,75  

 R$      
247.50
0,00  

32 

COPO para 
água, 

capacidade 
300 ml, em 
poliestireno 
branco, com 

frisos e 
saliência na 
borda, peso 

por 100 
(cento) do 

copo deverá 
ser igual ou 

superior a 220 
gramas. 

Embalagem 
com 100 

copos.   ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

CRI
STA

L 

CEN
TO 

12.1
25 

875 
9.00

0 
22.0
00 

 R$     
3,75  

 R$        
82.500

,00  

36 

DESENTUPID
OR DE PIA, 

bocal de 
borracha, liso 
medindo no 
mínimo 11,2 

cm de 
diâmetro: 
cabo de 
polietino, 

medindo no 
mínimo 17,5 
cm de altura.   

ITEM 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

3.46
0 

60 200 
3.72

0 
 R$     
1,98  

 R$          
7.365,

60  

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

37 

DESENTUPID
OR DE VASO 
SANITÁRIO, 
tipo manual, 
ventosa de 
borracha, 
cabo de 
madeira 

torneada e 
envernizada.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

3.49
0 

30 200 
3.72

0 
 R$     
3,30  

 R$        
12.276

,00  

38 

DESINFETAN
TE , liquido 

concentrado a 
base de 

pinho, para 
uso geral, 

ação 
bactericida e 
germicida. 
Registro no 
Ministério da 

Saúde. 
Embalagem: 

frascos 
plásticos de 

1000 ml, 
contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade. 

DUL
AG
O 

UNI
D. 

18.4
35 

1.87
5 

27.0
00 

47.3
10 

 R$     
1,80  

 R$        
85.158

,00  

39 

DESINFETAN
TE , liquido 

concentrado a 
base de 

pinho, para 
uso geral, 

ação 
bactericida e 
germicida. 
Registro no 
Ministério da 

Saúde. 
Embalagem: 

frascos 
plásticos de 

1000 ml, 
contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.  

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

DUL
AG
O 

UNI
D. 

6.14
5 

625 
9.00

0 
15.7
70 

 R$     
1,80  

 R$        
28.386

,00  

40 

DESODORA
NTE TIPO DE 

LEITE DE 
ROSAS, 

contendo 60 
ml, com 

identificação 
do produto, 
marca do 

fabricante e 
prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

LEI
TE 
DE 
RO
SAS 

UNI
D. 

  200   200 
 R$     
2,00  

 R$              
400,00  
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PARA 
ME/EPP/MEI 

43 

DESODORIZ
ANTE 

SANITÁRIO, 
tipo pedra 
sanitária, 

perfumado – 
odores 

lavanda, 
pinho e 
marine, 

embalado em 
celofane à 
prova de 

vazamento 
com no 

mínimo 30g, 
com ação 

bacteriostática 
e 

aromatizante 
e suporte 
plástico. 
Produto 

notificado na 
ANVISA/Minis

tério da 
Saúde, 

contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

NAF
T 

UNI
D. 

15.8
00 

600 
5.00

0 
21.4
00 

 R$     
0,80  

 R$        
17.120

,00  

44 

DETERGENT
E EM PÓ, de 

uso 
doméstico, 
solúvel em 

água, 
granulométric

a fina, 
coloração azul 
claro, aditivos 
umectantes, 
peptizantes, 

alvejante 
ótico. 

Embalagem 
em pacote 
com 500 
gramas, 

contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade. 

MA
RIL
UX 

UNI
D. 

14.7
75 

1.65
0 

6.00
0 

22.4
25 

 R$     
1,69  

 R$        
37.898

,25  

45 

DETERGENT
E EM PÓ, de 

uso 
doméstico, 
solúvel em 

água, 
granulométric

a fina, 
coloração azul 
claro, aditivos 
umectantes, 
peptizantes, 

alvejante 
ótico. 

Embalagem 
em pacote 

MA
RIL
UX 

UNI
D. 

4.92
5 

550 
2.00

0 
7.47

5 
 R$     
1,69  

 R$        
12.632

,75  

com 500 
gramas, 

contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

46 

DETERGENT
E LÍQUIDO, 

biodegradável
, concentrado 

com no 
mínimo 11% 

(onze por 
cento) do 

princípio ativo 
básico do 

detergente. 
Registro no 
Ministério da 

Saúde. 
Embalagem 

frascos 
plásticos de 

500 ml, 
contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

DUL
AG
O 

UNI
D. 

20.5
20 

3.50
0 

6.00
0 

30.0
20 

 R$     
1,10  

 R$        
33.022

,00  

49 

ESFREGA 
CHÃO, com 
cerdas de 

polipropileno, 
cabo de 

madeira. Ideal 
para lavar e 

esfregar 
superfíceis 

semirrústicas, 
como: 

calçadas, 
mármores, 
carpetes, 

entre outros. 
Deve conter 

dados de 
identificação 
do produto e 

marca do 
fabricante. 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

4.23
8 

75 187 
4.50

0 
 R$     
4,50  

 R$        
20.250

,00  

50 

ESFREGA 
CHÃO, com 
cerdas de 

polipropileno, 
cabo de 

madeira. Ideal 
para lavar e 

esfregar 
superfíceis 

semirrústicas, 
como: 

calçadas, 
mármores, 
carpetes, 

entre outros. 
Deve conter 

dados de 
identificação 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

1.41
2 

25 63 
1.50

0 
 R$     
4,50  

 R$          
6.750,

00  

do produto e 
marca do 
fabricante.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

54 

ESPONJA, 
MULTIUSO, 

DUPLA 
FACE, 

sintética a 
base de 

espuma de 
poliuretano 

com 
bactericida e 
fibra sintética 
com abrasivo 
dimensões 

aproximadas 
100 x 65 x 20 

mm. 
Embalagem 

plástica 
individual, 
contendo o 
nome do 

fabricante, 
data de 

fabricação e 
prazo de 
validade.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

NAF
T 

UNI
D. 

12.2
00 

1.70
0 

3.00
0 

16.9
00 

 R$     
0,26  

 R$          
4.394,

00  

55 

FACA 
DESCARTÁV
EL de plástico 
branco com 
dimensões 

aproximadas: 
Compr. x 

Larg. Corte 
167 x 19 

(mm). Pacote 
com 50 

unidades.    
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

PLA
ZAB
EL 

UNI
D. 

5.30
0 

100 
1.20

0 
6.60

0 
 R$     
2,40  

 R$        
15.840

,00  

56 

FLANELA em 
100% 

algodão, para 
uso geral, 
dimensões 

aproximadas 
40 cm x 60 
cm.    ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

EC
OTE
XTI
L 

UNI
D. 

6.55
0 

500 
4.00

0 
11.0
50 

 R$     
0,85  

 R$          
9.392,

50  

57 

FORRO 
PARA 

FOGÃO 
ALUMÍNIO: 
protetor de 

alumínio para 
fogão. 

Embalagem 
com 

aproximadam
ente 12 

unidades.    
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

TEU
TO 

UNI
D. 

50     50 
 R$     
2,44  

 R$              
122,00  

63 FRALDA MA UNI   1.70   1.70  R$      R$          
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DESCARTÁV
EL INFANTIL 
TAMANHO P, 
para crianças 

com peso 
aproximado 
de 3 a 6 kg, 
antialérgico, 

com maciez e 
absorção 

adequadas à 
sua finalidade, 

com 
superfície 
uniforme 
ainda que 

úmida, com 
formato 

anatômico, 
cintura 

ajustável, com 
recortes nas 
pernas, de 
preferência 
com dois a 

quatro 
elásticos, com 
barreira lateral 

anti-
vazamento, 

possibilitando 
ajuste perfeito 

sem 
vazamentos, 

com duas 
tiras laterais 

adesivas para 
fixação, 

protegidas por 
fitas 

siliconizadas 
com pequena 

dobradura 
para facilitar o 

manuseio. 
Comprimento 
total da fralda 
de mínimo 50 
cm, largura da 
manta de no 
mínimo 9 cm. 

Embalado 
conforme a 

praxe do 
fabricante em 
pacote com 

até 10 
unidades, 

trazendo os 
dados de 

identificação, 
procedência, 
número de 

lote, data da 
fabricação, 
prazo de 

validade e 
número de 
Registro no 
Ministério da 

Saúde. O 
prazo de 
validade 

mínimo deve 
ser de 12 
meses, a 

partir da data 
de entrega na 

unidade 
requisitante.    

ITEM 

X 
BA
BY 

D. 0 0 4,38  7.446,
00  

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

64 

FRALDA 
DESCARTÁV
EL INFANTIL 
TAMANHO 

M, para 
crianças com 

peso 
aproximado 

de 5 A 10 kg, 
antialérgico, 

com maciez e 
absorção 

adequadas à 
sua finalidade, 

com 
superfície 
uniforme 
ainda que 

úmida, com 
formato 

anatômico, 
cintura 

ajustável, com 
recortes nas 
pernas, de 
preferência 
com dois a 

quatro 
elásticos, com 
barreira lateral 

anti-
vazamento, 

possibilitando 
ajuste perfeito 

sem 
vazamentos, 

com duas 
tiras laterais 

adesivas para 
fixação, 

protegidas por 
fitas 

siliconizadas 
com pequena 

dobradura 
para facilitar o 

manuseio. 
Comprimento 
total da fralda 
de mínimo 40 
cm, largura da 
manta de no 
mínimo 9 cm. 

Embalado 
conforme a 

praxe do 
fabricante em 
pacote com 

até 12 
unidades, 

trazendo os 
dados de 

identificação, 
procedência, 
número de 

lote, data da 
fabricação, 
prazo de 

validade e 
número de 
Registro no 
Ministério da 

Saúde. O 
prazo de 
validade 

mínimo deve 
ser de 12 
meses, a 

MA
X 

BA
BY 

UNI
D. 

  
1.70

0 
  

1.70
0 

 R$     
4,37  

 R$          
7.429,

00  

partir da data 
de entrega na 

unidade 
requisitante.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

65 

FRALDA 
DESCARTÁV
EL INFANTIL 
TAMANHO G, 
para crianças 

com peso 
aproximado 
de 9 A 12,5 

kg, 
antialérgico, 

com maciez e 
absorção 

adequadas à 
sua finalidade, 

com 
superfície 
uniforme 
ainda que 

úmida, com 
formato 

anatômico, 
cintura 

ajustável, com 
recortes nas 
pernas, de 
preferência 
com dois a 

quatro 
elásticos, com 
barreira lateral 

anti-
vazamento, 

possibilitando 
ajuste perfeito 

sem 
vazamentos, 

com duas 
tiras laterais 

adesivas para 
fixação, 

protegidas por 
fitas 

siliconizadas 
com pequena 

dobradura 
para facilitar o 

manuseio. 
Comprimento 
total da fralda 
de mínimo 50 
cm, largura da 
manta de no 
mínimo 9 cm. 

Embalado 
conforme a 

praxe do 
fabricante em 
pacote com 

até 10 
unidades, 

trazendo os 
dados de 

identificação, 
procedência, 
número de 

lote, data da 
fabricação, 
prazo de 

validade e 
número de 
Registro no 
Ministério da 

Saúde. O 

MA
X 

BA
BY 

UNI
D. 

  
1.65

0 
  

1.65
0 

 R$     
4,37  

 R$          
7.210,

50  
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prazo de 
validade 

mínimo deve 
ser de 12 
meses, a 

partir da data 
de entrega na 

unidade 
requisitante.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

66 

FRALDA 
DESCARTÁV
EL INFANTIL 
TAMANHO 
“EG”, para 

crianças 
compeso 
acima de 

14kg, 
antialérgica, 

com maciez e 
absorção 

adequadas a 
sua finalidade, 

com 
superfície 
uniforme 
ainda que 

úmida, com 
formato 

anatômico, 
cintura 

ajustável, com 
recortes nas 
pernas, de 
preferência 
com dois a 

quatro 
elásticos, com 
barreira lateral 

anti-
vazamento, 

possibilitando 
ajuste perfeito 

sem 
vazamentos, 

com duas 
tiras laterais 

adesivas para 
fixação, 

protegidas por 
fitas 

siliconizadas 
com pequena 

dobradura 
para facilitar o 

manuseio. 
Embalado 
conforme a 

praxe do 
fabricante em 
pacote com 
no mínimo 7 

unidades, 
trazendo os 
dados de 

identificação.    
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

MA
X 

BA
BY 

UNI
D. 

  
1.00

0 
3.00

0 
4.00

0 
 R$     
4,37  

 R$        
17.480

,00  

72 

LIMPA 
VIDRO, 

composição 
tensoativo 
aniônico, 
tensoativo 
não tônico, 

SOL 
UNI
D. 

6.32
0 

150 
1.50

0 
7.97

0 
 R$     
2,08  

 R$        
16.577

,60  

álcool, éter 
glicólico, 

hidróxido de 
amônio, 
corante, 

perfume e 
água. 

Embalagem 
plástica – 

frasco 
contendo 500 

ml, 
especificando 

o nome do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

73 

LIMPADOR 
DE 

ALUMÍNIO, 
neutro à base 

de ácido 
sulfônico. 

Embalagem 
em frascos de 
500 ml, com 

dados do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade.  

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

DUL
AG
O 

UNI
D. 

6.34
0 

400 100 
6.84

0 
 R$     
1,15  

 R$          
7.866,

00  

74 

LIMPADOR 
MULTIUSO 

PARA 
LIMPEZA 
PESADA, 

para 
aplicação em 

qualquer 
superfície 

lavável e na 
remoção de 

gordura, 
poeiras e 

outros tipos 
de sujeira. 

Frasco com 
500 ml. 

Especificando 
o nome do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

DU
ALY 

UNI
D. 

6.35
0 

850 
2.50

0 
9.70

0 
 R$     
2,18  

 R$        
21.146

,00  

76 

LUSTRA - 
MÓVEL, a 

base de ceras 
naturais, ação 
de secagem 

rápida, 
perfume 
suave. 

Embalagem: 
frasco plástico 

de 200 ml, 

SOL 
UNI
D. 

3.40
0 

100   
3.50

0 
 R$     
2,08  

 R$          
7.280,

00  

com dados do 
fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

82 

NAFTALINA, 
ideal para 
combater 

traças, mofos 
e odores. 

Embalagem 
plástica com 
50g.    ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

NAF
T 

UNI
D. 

270 50   320 
 R$     
0,73  

 R$              
233,60  

89 

PAPEL 
HIGIÊNICO, 
em rolo, folha 

simples, 
gofrado e 

picotado, alta 
absorção, na 
cor branca, 
neutro, de 
primeira 

qualidade, 
rolo medindo 
30 m x 10 cm. 
A embalagem 
deverá conter 
a marca do 
fabricante, 

dimensão, cor 
e lote do 
produto. 

Pacote com 4 
unidades. 

DA
NY 

PAC
OTE 

53.9
63 

2.65
4 

13.5
00 

70.1
17 

 R$     
1,68  

 R$      
117.79
6,56  

90 

PAPEL 
HIGIÊNICO, 
em rolo, folha 

simples, 
gofrado e 

picotado, alta 
absorção, na 
cor branca, 
neutro, de 
primeira 

qualidade, 
rolo medindo 
30 m x 10 cm. 
A embalagem 
deverá conter 
a marca do 
fabricante, 

dimensão, cor 
e lote do 
produto. 

Pacote com 4 
unidades.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

DA
NY 

PAC
OTE 

17.9
87 

884 
4.50

0 
23.3
71 

 R$     
1,68  

 R$        
39.263

,28  

94 

PRATO 
DESCARTÁV
EL, plástico 

na cor branca 
nº 18 raso. 
Pacote com 
10 unidades, 
contendo a 
marca do 
fabricante.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

TOT
ALP
LAS

T 

PAC
OTE 

5.50
0 

300 
1.20

0 
7.00

0 
 R$     
1,17  

 R$          
8.190,

00  
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PARA 
ME/EPP/MEI 

96 

PRENDEDOR 
DE ROUPA 
PLÁSTICO, 

grande, 
acondicionado
s em pacotes 

com doze 
unidades, 

cores 
variadas.    

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

70 70   140 
 R$     
1,24  

 R$              
173,60  

98 

RODO, para 
piso, cepa em 
polipropileno, 

com 
dimensão 

aproximada 
de 40 cm, 
cabo com 
encaixe 

rosqueado 
com altura 
mínima de 
120 cm.   

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

365
0 

100 800 
4.55

0 
 R$     
3,68  

 R$        
16.744

,00  

100 

SABÃO EM 
BARRA, 

multiuso para 
limpeza em 

geral, 
biodegradável

, barra de 1 
kg. 

Embalagem 
com o nome 
do fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade, 

Registro no 
Ministério da 

Saúde. 

MA
RM
OR
E 

UNI
D. 

9.00
0 

750 
4.87

5 
14.6
25 

 R$     
3,24  

 R$        
47.385

,00  

101 

SABÃO EM 
BARRA, 

multiuso para 
limpeza em 

geral, 
biodegradável

, barra de 1 
kg. 

Embalagem 
com o nome 
do fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade, 

Registro no 
Ministério da 

Saúde.    
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

MA
RM
OR
E 

UNI
D. 

3.00
0 

250 
1.62

5 
4.87

5 
 R$     
3,24  

 R$        
15.795

,00  

117 

SODA 
CAÚSTICA, 

embalada em 
embalagem 

plástica 
resistente 

com 300 g., 
Embalagem 

DU
ALY 

UNI
D. 

8.68
9 

38 750 
9.47

7 
 R$     
3,60  

 R$        
34.117

,20  

com o nome 
do fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade, 

Registro no 
Ministério da 

Saúde. 

118 

SODA 
CAÚSTICA, 

embalada em 
embalagem 

plástica 
resistente 

com 300 g., 
Embalagem 
com o nome 
do fabricante, 

data de 
fabricação e 

prazo de 
validade, 

Registro no 
Ministério da 

Saúde.     
ITEM 

EXCLUSIVO 
PARA 

ME/EPP/MEI 

DU
ALY 

UNI
D. 

2.89
6 

12 250 
3.15

8 
 R$     
3,60  

 R$        
11.368

,80  

125 

VASSOURA 
EM PIAÇAVA 
TIPO LEQUE, 

base de  
madeira 

revestido por 
plástico e 
cabo de 
madeira 

enroscado 
com rosca 

plástica, base 
com no 

mínimo 15 cm 
de largura. 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

24.1
65 

375 900 
25.4
40 

 R$     
3,70  

 R$        
94.128

,00  

126 

VASSOURA 
EM PIAÇAVA 
TIPO LEQUE, 

base de  
madeira 

revestido por 
plástico e 
cabo de 
madeira 

enroscado 
com rosca 

plástica, base 
com no 

mínimo 15 cm 
de largura.      

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

8.05
5 

125 300 
8.48

0 
 R$     
3,70  

 R$        
31.376

,00  

128 

VASSOURÃO
, cerdas em 
piçava, cabo 
de madeira, 

base 
retangular. 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

22.7
03 

23 75 
22.8
01 

 R$     
5,15  

 R$      
117.42
5,15  

129 

VASSOURÃO
, cerdas em 
piçava, cabo 
de madeira, 

base 
retangular.     

ITEM 
EXCLUSIVO 

PARA 
ME/EPP/MEI 

PLA
STG
RA
N 

UNI
D. 

7.56
7 

7 25 
7.59

9 
 R$     
5,15  

 R$        
39.134

,85  

 

VALOR TOTAL   R$  1.495.043,34  
R. C. DA SILVA EIRELI - ME 
Rosinaldo Cordeiro da Silva 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 004/2017 

 
CONTRATO Nº 083/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 
FINANÇAS, E GESTÃO FISCAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA E 
ASSESSORIA CONTÁBIL, 
EMPRESARIAL, PÚBLICA E TERCEIRO 
SETOR S/S LTDA – ASCEP, 
CONFORME ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 
Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL 
DE ESPORTE E LAZER, sito à Rua Presidente 
Kennedy, S/N – Estrela, Castanhal - PA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 17.859.691/0001-86, representada 
pelo Secretário Municipal Sr. José Fernando 
Gomes de Freitas Morais, brasileiro, casado, 
contador, portador da carteira de identidade RG nº. 
3617448-PC/PA, inscrito no cadastro de pessoas 
físicas – CPF sob o nº. 152.700.092-34, residente 
e domiciliado na Rua Kasumo Oyama, nº 2577, 
Novo Estrela, CEP: 68.743-250, Castanhal/PA, 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro 
lado ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL, 
PÚBLICA E TERCEIRO SETOR S/S LTDA - 
ASCEP, CNPJ nº. 08.055.908/0001-04, com sede 
sito na Rua Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, 
CEP: 66.055-300, representada por sua sócia 
MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, 
brasileira, casada, contadora, CRC nº. 
PA/013125/O-1, CPF 166.838.972-04, residente e 
domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro, 
Condomínio Cidade Jardim II, nº. 6955, quadra 7, 
lote 27, Bairro Tapanã, CEP. 66.635-110, 
denominado para este ato CONTRATADA, têm 
justo e acordados o presente Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços 
Profissionais de contabilidade, notadamente de 
consultoria e assessoria técnica especializada de 
Contabilidade pública para orientação e suporte 
técnico nas áreas de contabilidade, finanças, e 
gestão fiscal aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, nos termos do processo 
de inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as 
cláusulas e condições abaixo indicadas que se 
obrigam a cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1. Neste ato entende-se por: 
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1.1.a) CONTRATANTE: Fundo Municipal de 
Esporte e Lazer.  

1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E  
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 

1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

27 812 0020 2.115 Operacionalização das 
Ações do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
Este contrato Administrativo será regulado 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 
fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 
até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 
2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  

4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 
4.1. Acompanhamento da execução 

orçamentária e do comprimento das metas; 
4.2. Verificação das despesas de caráter 

continuado; 
4.3. Previsão e renuncia da receita; 
4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 
5.7. Elaboração do termo de conferência de 

caixa mensal, com a respectiva consignação; 
5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 

que correspondem a fundo de caixa. 
6. Controle contábil (patrimonial) com registro 

contábeis inventariados: 
6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 

município; 
6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 

Geral; 
6.3.Lançamento dos valores contábeis 

avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 
7. Lançamentos contábeis dos convênios 

inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 
8.5Prestação de contas, em audiência publica, 

junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 
pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 

9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1 Os serviços contratados serão prestados 

na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 
e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  

5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 
taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 
anuais, assim especificados: 

6.1.1. Fundo Municipal de Esporte e Lazer= 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 

6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Fundo Municipal de Esporte e Lazer= 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
referente ao mês de dezembro, correspondente a 
finalização e consolidação das contas como 
também à entrega do orçamento anual do 
exercício subsequente ao da efetivação dos 
trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
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6.6.1. O preço global será objeto de 
reajustamento, anualmente, de acordo com 
variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS 
FINANCEIROS           

 8.1 Para atender as despesas decorrentes 
desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
9.1 A empresa contratada é responsável, com 

exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 
culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO 

11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 

13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 
14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 

suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 
15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 

litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito 
Contratante 

José Fernando Gomes de Freitas Morais 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 
Contratante 

Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 
Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 

Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
________________________________ 
Nome: 
CPF:  
________________________________ 
Nome: 
CPF: 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 004/2017 

CONTRATO Nº 082/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 
FINANÇAS, E GESTÃO FISCAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PA E ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA – ASCEP, 
CONFORME ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 
Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, sito à Rua 
Senador Lemos, 1023 – Centro, Castanhal - PA, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, 
representada pelo Secretário Municipal Sr. Elder 
Ribeiro da Silva, brasileiro, casado, advogado, 
portador da carteira de identidade RG nº. 16226-
SEGUP/PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas 
– CPF sob o nº. 373.795.422-49, residente e 
domiciliado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 
863, Bloco F, Apartamento 104, Residencial 
Kazuma Oyama, Centro, Castanhal/PA, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado 
ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL, 
PÚBLICA E TERCEIRO SETOR S/S LTDA - 
ASCEP, CNPJ nº. 08.055.908/0001-04, com sede 
sito na Rua Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, 
CEP: 66.055-300, representada por sua sócia 
MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, 
brasileira, casada, contadora, CRC nº. 
PA/013125/O-1, CPF 166.838.972-04, residente e 
domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro, 
Condomínio Cidade Jardim II, nº. 6955, quadra 7, 
lote 27, Bairro Tapanã, CEP. 66.635-110, 
denominado para este ato CONTRATADA, têm 
justo e acordados o presente Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços 
Profissionais de contabilidade, notadamente de 
consultoria e assessoria técnica especializada de 
Contabilidade pública para orientação e suporte 
técnico nas áreas de contabilidade, finanças, e 
gestão fiscal aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, nos termos do processo 
de inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as 
cláusulas e condições abaixo indicadas que se 
obrigam a cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1.Neste ato entende-se por: 
1.1.a) CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.  
1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 

CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 

1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

26 122 0025 2.118 Manutenção das atividades 
da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
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Este contrato Administrativo será regulado 
pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 
fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 
até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 
2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  
4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 
4.1. Acompanhamento da execução 

orçamentária e do comprimento das metas; 
4.2. Verificação das despesas de caráter 

continuado; 
4.3. Previsão e renuncia da receita; 
4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 

5.7. Elaboração do termo de conferência de 
caixa mensal, com a respectiva consignação; 

5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 
que correspondem a fundo de caixa. 

6. Controle contábil (patrimonial) com registro 
contábeis inventariados: 

6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 
município; 

6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 
Geral; 

6.3.Lançamento dos valores contábeis 
avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 

7. Lançamentos contábeis dos convênios 
inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 
8.5Prestação de contas, em audiência publica, 

junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 
pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 
9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1 Os serviços contratados serão prestados 

na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 

e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  

5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 
taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
anuais, assim especificados: 

6.1.1. Fundo Municipal de Transporte e 
Trânsito = R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 

6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Fundo Municipal de Transporte e 
Trânsito= R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
referente ao mês de dezembro, correspondente a 
finalização e consolidação das contas como 
também à entrega do orçamento anual do 
exercício subsequente ao da efetivação dos 
trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
6.6.1. O preço global será objeto de 

reajustamento, anualmente, de acordo com 
variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS 
FINANCEIROS           

 8.1 Para atender as despesas decorrentes 
desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
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9.1 A empresa contratada é responsável, com 
exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 
culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO 

11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 

13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 
14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 

suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 

15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 
litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito 
Contratante 

Elder Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 
Contratante 

Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 
Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 

Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
__________________________ 
Nome: 
CPF:  
___________________________ 
Nome: 
CPF: 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 004/2017 

CONTRATO Nº 079/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 
FINANÇAS, E GESTÃO FISCAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM OS FUNDOS 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PA E ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA – ASCEP, 
CONFORME ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 
Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, sito à Avenida Barão 
do Rio Branco, 814 – Nova Olinda, Castanhal - PA, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 11.431.771/0001-50, 
representada pelo Secretário Municipal Sr. 
Amiraldo Lima Torres, brasileiro, solteiro, portador 
da carteira de identidade RG nº. 2452526-
SEGUP/PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas 
– CPF sob o nº. 430.594.572-04, residente e 
domiciliado na Travessa Severino Pedro Alves, nº 
2874, Novo Estrela, Castanhal/PA, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado 

ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL, 
PÚBLICA E TERCEIRO SETOR S/S LTDA - 
ASCEP, CNPJ nº. 08.055.908/0001-04, com sede 
sito na Rua Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, 
CEP: 66.055-300, representada por sua sócia 
MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, 
brasileira, casada, contadora, CRC nº. 
PA/013125/O-1, CPF 166.838.972-04, residente e 
domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro, 
Condomínio Cidade Jardim II, nº. 6955, quadra 7, 
lote 27, Bairro Tapanã, CEP. 66.635-110, 
denominado para este ato CONTRATADA, têm 
justo e acordados o presente Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços 
Profissionais de contabilidade, notadamente de 
consultoria e assessoria técnica especializada de 
Contabilidade pública para orientação e suporte 
técnico nas áreas de contabilidade, finanças, e 
gestão fiscal aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, nos termos do processo 
de inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as 
cláusulas e condições abaixo indicadas que se 
obrigam a cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1.Neste ato entende-se por: 
1.1.a) CONTRATANTE: Fundo Municipal de 

Assistência Social.  
1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 

CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 

1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

08 122 0037 2.079 Manutenção das ações do 
Fundo Municipal de Assistência Social. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
Este contrato Administrativo será regulado 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 
fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 



Castanhal-PA, 22 a 23 de março de 2017.             Diário Oficial               Ano XXIII                       Edição nº 446 

33 

até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 
2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  
4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 
4.1. Acompanhamento da execução 

orçamentária e do comprimento das metas; 
4.2. Verificação das despesas de caráter 

continuado; 
4.3. Previsão e renuncia da receita; 
4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 
5.7. Elaboração do termo de conferência de 

caixa mensal, com a respectiva consignação; 
5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 

que correspondem a fundo de caixa. 
6. Controle contábil (patrimonial) com registro 

contábeis inventariados: 
6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 

município; 
6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 

Geral; 
6.3.Lançamento dos valores contábeis 

avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 
7. Lançamentos contábeis dos convênios 

inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 

8.5Prestação de contas, em audiência publica, 
junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 
pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 
9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1 Os serviços contratados serão prestados 

na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 
e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  

5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 
taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
anuais, assim especificados: 

6.1.1. Fundo Municipal de Assistência Social = 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 

6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Fundo Municipal de Assistência Social = 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
referente ao mês de dezembro, correspondente a 
finalização e consolidação das contas como 
também à entrega do orçamento anual do 
exercício subsequente ao da efetivação dos 
trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
6.6.1. O preço global será objeto de 

reajustamento, anualmente, de acordo com 
variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS 
FINANCEIROS           

 8.1 Para atender as despesas decorrentes 
desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
9.1 A empresa contratada é responsável, com 

exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 
culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

 
CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 

CONTRATO 
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11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 

13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 
14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 

suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 
15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 

litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito 
Contratante 

Amiraldo Lima Torres 

Secretário Municipal de Assistência Social 
Contratante 

Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 
Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 

Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
____________________ 
Nome:  
CPF:  
_____________________ 
Nome: 
CPF: 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 004/2017 

CONTRATO Nº 078/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 
FINANÇAS, E GESTÃO FISCAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM OS FUNDOS DE 
EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA – ASCEP, 
CONFORME ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 
Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, sito à Travessa Cônego Leitão, 1943 
– Centro, Castanhal - PA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 07.918.201/0001-11, representada pelo 
Secretário de Saúde Municipal Sr. Silvan Francisco 
da Silva, brasileiro, casado, médico, portador da 
carteira de identidade RG nº. 2674301-SSP/PA, 
inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob 
o nº. 565.380.222-00, residente e domiciliado na 
Rua Marechal Deodoro, nº 194, apartamento 301, 
Bloco C, Ianetama, Castanhal/PA, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado 
ASSESSORIA CONTÁBIL, EMPRESARIAL, 
PÚBLICA E TERCEIRO SETOR S/S LTDA - 
ASCEP, CNPJ nº. 08.055.908/0001-04, com sede 
sito na Rua Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, 
CEP: 66.055-300, representada por sua sócia 
MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, 
brasileira, casada, contadora, CRC nº. 
PA/013125/O-1, CPF 166.838.972-04, residente e 
domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro, 
Condomínio Cidade Jardim II, nº. 6955, quadra 7, 
lote 27, Bairro Tapanã, CEP. 66.635-110, 
denominado para este ato CONTRATADA, têm 
justo e acordados o presente Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços 
Profissionais de contabilidade, notadamente de 
consultoria e assessoria técnica especializada de 
Contabilidade pública para orientação e suporte 
técnico nas áreas de contabilidade, finanças, e 
gestão fiscal aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, nos termos do processo 
de inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as 
cláusulas e condições abaixo indicadas que se 
obrigam a cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1. Neste ato entende-se por: 
1.1.a) CONTRATANTE: Fundo Municipal de 

Saúde de Castanhal.  
1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 

CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 

1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

10 122 0050 2.034 Manutenção das atividades 
da Secretaria de Saúde. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria. 
CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
Este contrato Administrativo será regulado 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 
fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 
até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 
2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  
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4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 
4.1. Acompanhamento da execução 

orçamentária e do comprimento das metas; 
4.2. Verificação das despesas de caráter 

continuado; 
4.3. Previsão e renuncia da receita; 
4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 
5.7. Elaboração do termo de conferência de 

caixa mensal, com a respectiva consignação; 
5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 

que correspondem a fundo de caixa. 
6. Controle contábil (patrimonial) com registro 

contábeis inventariados: 
6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 

município; 
6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 

Geral; 
6.3.Lançamento dos valores contábeis 

avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 
7. Lançamentos contábeis dos convênios 

inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 
8.5Prestação de contas, em audiência publica, 

junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 
pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 

9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1 Os serviços contratados serão prestados 

na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 
e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  

5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 
taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis 
mil reais) anuais, assim especificados: 

6.1.1. Fundo Municipal de Saúde = R$ 
126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 

6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Fundo Municipal de Saúde = R$ 
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e 
quinhentos reais) referente ao mês de dezembro, 
correspondente a finalização e consolidação das 
contas como também à entrega do orçamento 
anual do exercício subsequente ao da efetivação 
dos trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 

6.6.1. O preço global será objeto de 
reajustamento, anualmente, de acordo com 
variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS 
FINANCEIROS           

 8.1 Para atender as despesas decorrentes 
desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
9.1 A empresa contratada é responsável, com 

exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 
culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO 

11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 
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13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 
14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 

suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 
15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 

litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito 
Contratante 

Silvan Francisco da Silva 

Secretário Municipal de Saúde 
Contratante 

Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 
Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 

Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
________________________ 
Nome: 
CPF: 
_________________________ 
Nome: 
CPF: 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 004/2017 

CONTRATO Nº 076/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 
FINANÇAS, E GESTÃO FISCAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E 
ASSESSORIA CONTÁBIL, 
EMPRESARIAL, PÚBLICA E TERCEIRO 
SETOR S/S LTDA – ASCEP, 
CONFORME ABAIXO SE DECLARAM. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - 
Centro, Castanhal - PA, CEP: 68743-050, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 05.121.991/0001-84, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Pedro Coelho da 
Mota Filho, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 
057.959.822-53, residente e domiciliado na 
Rodovia BR 316, KM 60, Titanlandia, 
Castanhal/PA, doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado ASSESSORIA 
CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP, CNPJ nº. 
08.055.908/0001-04, com sede sito na Rua 
Joaquim Nabuco, 85, bairro Nazaré, CEP: 66.055-
300, representada por sua sócia MARIA DO 
SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, brasileira, 
casada, contadora, CRC nº. PA/013125/O-1, CPF 
166.838.972-04, residente e domiciliada na 
Rodovia Augusto Montenegro, Condomínio Cidade 
Jardim II, nº. 6955, quadra 7, lote 27, Bairro 
Tapanã, CEP. 66.635-110, denominado para este 
ato CONTRATADA, têm justo e acordados o 
presente Contrato Administrativo de Prestação de 
Serviços Profissionais de contabilidade, 
notadamente de consultoria e assessoria técnica 
especializada de Contabilidade pública para 
orientação e suporte técnico nas áreas de 
contabilidade, finanças, e gestão fiscal aos 
diversos setores da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, nos termos do processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, mediante as cláusulas 
e condições abaixo indicadas que se obrigam a 
cumprir e observar fielmente: 

CLÁUSULA I - TERMINOLOGIA E 
DOCUMENTOS DO CONTRATO 

1.1.Neste ato entende-se por: 
1.1.a) CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Castanhal.  
1.1.b) CONTRATADA: ASSESSORIA 

CONTÁBIL, EMPRESARIAL, PÚBLICA E 
TERCEIRO SETOR S/S LTDA - ASCEP 

1.1.c) DOCUMENTO DO CONTRATO: 
Conjunto de documentos que estabelecem, 
regulamentam e esclarecem as condições pelas 
quais o serviço será prestado. 

CLÁUSULA II - ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O Presente contrato Administrativo é 

decorrente de processo de inexigibilidade de nº. 
004/2017 e ocorrerá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

04 122 0004 2.006 Manutenção das atividades 
da Secretaria de Administração. 

Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
12 122 0017 2.015 Manutenção e 

operacionalização da Secretaria de Educação. 
Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria. 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 
18 122 0066 2.131 Manutenção das atividades 

do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
Fonte de Recursos: 010000 
Classificação econômica:  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 

Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO 
Este contrato Administrativo será regulado 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e alterações 
e os Princípios do Direito Público. 

CLÁUSULA IV - OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

A empresa contratada, consoante os 
documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 004/2017, que faz parte 
integrante do presente contrato para os devidos 
fins de direito, se obriga por este instrumento a 
prestar à contratante, serviços contábeis, 
notadamente de consultoria e assessoria Contábil, 
Finanças e Gestão Fiscal conforme segue: 

1. Acompanhamento do plano plurianual - PPA 
- 2014-2017 e assessoramento na elaboração do 
Plano Plurianual de 2018-2021; 

1.2 Elaboração e acompanhamento das leis de 
diretrizes orçamentárias LDO; 

1.3 Elaboração e acompanhamento das leis 
orçamentárias Anuais; 

1.4. Elaboração, acompanhamento dos 
relatórios exigidos pela lei de responsabilidade 
fiscal; 

1.5. Relatório resumido da execução 
orçamentária que serão elaborados e publicados 
até trinta dias após o encerramento do bimestre, 
que conterá; 

2. Balanço orçamentário; 
2.1. Demonstrativo da execução de despesas; 
2.2. Demonstrativo da receita corrente liquida; 
2.3. Demonstrativo das receitas 

previdenciárias do RPPS; 
2.4. Demonstrativo do resultado nominal; 
2.5. Demonstrativo do resultado primário; 
2.6. Demonstrativo das receitas e despesas 

com manutenção e desenvolvimento de ensino; 
3. Relatório de gestão fiscal; 
3.1 Que deverão ser elaborados e publicados 

trinta dias após o encerramento do quadrimestre e 
abrange administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que disporá sobre; 

3.1.1 Definições legais 
3.1.2 Definições dos demonstrativos; 
3.1.3 Despesa total com pessoal, 

evidenciando as despesas com ativos e 
pensionista; 

3.1.4 Divida consolidada; 
3.1.5 concessão de garantias e contra 

garantias; 
3.1.6 Operações de crédito;  
4. Aspectos da lei de Responsabilidade fiscal; 
4.1. Acompanhamento da execução 

orçamentária e do comprimento das metas; 
4.2. Verificação das despesas de caráter 

continuado; 
4.3. Previsão e renuncia da receita; 
4.4. Despesa com pessoal; 
4.5. Transferência de recurso para o setor 

privado; 
4.6. Limites da divida publica; 
5.  Contabilização 
5.1. Processamento da documentação de 

despesa e receita (orçamento/financeiro); 
5.2. Ordenamento da documentação; 
5.3. Planilha e classificação contábil; 
5.4. Contabilização das consignações; 
5.5. Observância da autorização legal para 

efetivação da despesa; 
5.6. Verificação dos limites legais impostos 

pela legislação pertinente; 
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5.7. Elaboração do termo de conferência de 
caixa mensal, com a respectiva consignação; 

5.8.  Fechamento dos cheques nominais e os 
que correspondem a fundo de caixa. 

6. Controle contábil (patrimonial) com registro 
contábeis inventariados: 

6.1. Inscrição dos bens no balanço geral do 
município; 

6.2. Registro contábil no inventário do Balanço 
Geral; 

6.3.Lançamento dos valores contábeis 
avaliados pelo setor de patrimônio da contratante. 

7. Lançamentos contábeis dos convênios 
inerentes à prestação de contas final junto aos 
órgãos concedentes. 

8. Fechamento e encaminhamento on-line da 
prestação de contas eletrônica via SPE ao tribunal 
de contas dos municípios do Estado do Pará que 
conterá: 

8.1. Relatórios da execução orçamentária e de 
gestão fiscal; 

8.2.  Proagem quadrimestralmente; 
8.3. Demonstrativos dos balancetes 

quadrimestrais; 
8.4. Fechamento do balanço patrimonial atual; 
8.5Prestação de contas, em audiência publica, 

junto aos conselhos de acompanhamento social e 
apresentação do relatório contábil. 

9. Fechamento do Balanço Geral de acordo 
com as modificações e exigências da legislação 
pertinente regulamentadas pelos Órgãos de 
controle Externo na forma do PCASP. 

9.1. Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as características econômicas (Anexo 1); 

9.2. Receita e despesa segundo as categorias  
econômicas (Anexo 2); 

9.3. Natureza da despesa (Anexo 3); 
9.4. Funções e subfunções de governo (Anexo 

4); 
9.5. Programa de Trabalho (Anexo VI); 
9.6 Funções Subfunções e Programas por 

Projetos Atividades (Anexo 7); 
9.7. Funções Subfunções e Programas por 

Vinculo (Anexo 8); 
9.8. Demonstrativo da Despesa por Órgão e 

Funções (Anexo 9); 
9.9. Demonstrativo da Receita Prevista com a 

Arrecadada (Anexo 10); 
9.10. Comparativo da Despesa Autorizada 

com a Realizada (Anexo 11); 
9.11. Balanço Orçamentário (Anexo 12); 
9.12. Balanço Financeiro (Anexo13); 
9.13. Balanço Patrimonial (Anexo 14); 
9.14. Variações Patrimoniais (Anexo 15); 
9.15. Dívida Fundada Interna e Externa 

(Anexo 16); 
9.16. Dívida Flutuante (Anexo17). 
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1 Os serviços contratados serão prestados 

na sede do Município de Castanhal/PA, e 
eventualmente na sede da empresa contratada; 

5.2 O compromisso e a responsabilidade pelo 
trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento 
contábil não cabendo ao contratado o 
compromisso por atividades alheias a este objeto 
contratado, bem como, o recolhimento da 
documentação para processamento; 

5.3 Fica estabelecido que toda documentação 
necessária para efetivação do processamento 
contábil deve ser entregue pelos gestores, ora 
contratantes, para contabilização até o décimo dia 
do mês subsequente ao da efetivação da despesa, 

e o atendimento das solicitações de resolução das 
pendências, cinco dias após a entrega do 
respectivo relatório;  

5.4 Em caso do não cumprimento da cláusula 
5.3 pela Contratante o Contratado fica isento de 
quaisquer imputação de penalidade;  

5.5 Correrão à conta do contratado, os custos 
dos serviços necessários ao atendimento do 
presente contrato, bem como todos os impostos, 
taxas e outras despesas de qualquer natureza, 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o mesmo.  

5.6 Correrá por conta do contratante a 
contratação e manutenção do sistema a ser 
utilizado para processamento das informações 
contábeis, enfatizando que a ausência do 
pagamento do respectivo sistema inviabilizará o 
cumprimento do objeto ora contratado. 

CLÁUSULA VI - PREÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO. 

6.1. PREÇO 
6.1.a) O contratante pagará a empresa 

contratada, a quantia referida na proposta de preço 
na ordem de R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil 
reais) anuais, assim especificados: 

6.1.1. Prefeitura = R$ 177.000,00 (cento e 
setenta e sete mil reais); 

6.1.2. Fundo Municipal de Educação = R$ 
108.000,00 (cento e oito mil reais); 

6.1.3. Fundo Municipal de Meio Ambiente = R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

A importância acima apontada é o valor global 
do contrato e inclui todos os custos necessários a 
perfeita execução do serviço. 

6.2.a) O preço global, será pago em parcelas 
mensais e sucessivas de: 

6.1.1. Prefeitura = R$ 14.750,00 (quatorze mil 
setecentos e cinquenta reais); 

6.1.2. Fundo Municipal de Educação = R$ 
9.000,00 (nove mil reais); 

6.1.3. Fundo Municipal de Meio Ambiente = R$ 
2.000,00 (dois mil reais). 

6.3. O pagamento será feito através de débito 
na conta corrente nº. 337689-3, Ag: 015, Banpará, 
do Contratado, sendo que o recebido com a nota 
fiscal, deverá ser apresentado dois dias antes do 
seu vencimento. 

6.4. Ocorrerá o pagamento da décima terceira 
parcela, no valor de R$ 25.750,00 (vinte e cinco mil 
setecentos e cinquenta reais) referente ao mês de 
dezembro, correspondente a finalização e 
consolidação das contas como também à entrega 
do orçamento anual do exercício subsequente ao 
da efetivação dos trabalhos. 

6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, 
superior a dois meses a contratada suspenderá a 
oferta dos serviços até a data do efetivo 
pagamento. 

6.6.  CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
6.6.1. O preço global será objeto de 

reajustamento, anualmente, de acordo com 
variação do IPGM ou por outro índice oficial que 
porventura venha a substituir. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 

meses, iniciando em 10 de janeiro com termino em 
31 de dezembro de 2017, prorrogando-se 
sucessivamente nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 
8.666/93, salvo manifestação em contrário das 
partes. 

CLÁUSULA VIII - RECURSOS 
FINANCEIROS           

8.1 Para atender as despesas decorrentes 
desse processo de inexigibilidade o contratante 
valer-se-á de recursos orçamentários, ainda não 
comprometidos com outros objetivos, respeitando 
os respectivos Elementos de Despesa e programa 
de trabalho, segundo nota de empenho que 
acompanha o presente como parte integrante. 

CLÁUSULA IX - RESPONSABILIDADE  
9.1 A empresa contratada é responsável, com 

exclusividade, pela execução dos serviços, 
respondendo pelos danos que por si, seus 
prepostos e empregados causarem por dolo ou 
culpa à contratante. Executando-se neste caso, os 
prejuízos causados pelo não cumprimento da 
cláusula 5. 

CLÁUSULA X - PENALIDADES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do 

presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá 
ser aplicada à empresa contratada quaisquer das 
sanções previstas no Art. 87, bem como rescisão 
do contrato pelo descumprimento dos itens 
constantes do Art. 78, todos da lei que rege a 
matéria. 

10.2 A extinção do presente contrato, por 
iniciativa do contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará no 
pagamento ao contrato de indenização 
correspondente a 30% (trinta por cento) do que lhe 
caberia referente ao restante do contrato. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO 

11.1. A empresa contratada prestará os 
serviços objeto do presente contrato, em tempo 
hábil, toda vez que o contratante requisitar desde 
que disponha da documentação necessária a 
tempo e a termo. 

CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

12.1. O termo de contrato, regido pela Lei nº 
8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá 
ser alterado nos seguintes casos: 

12.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 
do seu objeto decorrente de modificação 
operacional, desde que os acréscimos e as 
supressões ocorram até o limite máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.1.b) Nas hipóteses admitidas em atos 
legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO DO 
CONTRATO 

13.1. Por conveniência do contratante, ou do 
interesse público, as partes contratantes acordam 
que o presente Contrato Administrativo poderá ser 
rescindido mediante o pré-aviso com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias: 

13.1.a) Unilateralmente, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.b) Contratualmente, sendo devido o 
pagamento da indenização prevista na cláusula X 
– item 10.2. 

13.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 
processual. 

CLÁUSULA XIV – FORÇA MAIOR 
14.1. As obrigações mútuas ora ajustadas 

suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias 
ao controle e a ação das partes contratantes, 
causadas por motivos de força maior conforme 
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previsto no Art. 393, do novo Código Civil Brasileiro 
e desde que a sua ocorrência seja comprovada. 

14.2. Entende-se por motivo de força maior: 
greve de categoria profissional, lockout, epidemias, 
acontecimentos da natureza e outros eventos 
análogos que escapem ao controle razoável dos 
contratantes. 

CLÁUSULA XV – FORO 
15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, 

litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o foro da 
Comarca do Município de Castanhal/PA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – REGISTRO E 
PUBLICAÇÃO 

16.1. Este Contrato será publicado em extrato 
após sua assinatura. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente Contrato Administrativo, na presença de 
duas testemunhas, para que se produzam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e 

Terceiro Setor S/S Ltda - ASCEP 
Maria do Socorro Pinto Alves Batista 

Sócia Administradora 
Contratada 

Testemunhas: 
___________________________ 
Nome: 
CPF: 
___________________________ 
Nome: 
CPF: 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a 
Licitação na modalidade Convite n.º 002/2017, cujo 
processo foi vencedora a Empresa 
CONSTRUTORA PLENA -  EIRELI - EPP 
conforme parecer constante em Ata da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria 
n.º 019/17, de 04 de janeiro de 2017. 

Castanhal (PA), 23 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

CONTRATO 
CONTRATO DE EMPREITADA N° 
084/2017, CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E A EMPRESA 
CONSTRUTORA PLENA EIRELI - EPP, 
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
com sede nesta cidade à Av. Barão do Rio Branco, 
Inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84 
representada por seu Prefeito Municipal Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, 
portador da carteira de identidade nº 3217611 e do 
C.P.F. nº 057959822-53, residente e domiciliado à 
Rodovia BR 316 S/N KM-60, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a Empresa CONSTRUTORA 
PLENA  EIRELI - EPP, com sede à Rodovia BR 
308 Km 01 s/n, Quadra 10 Lote 31, Portal do 
Caete, Bragança - PA, Inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 27.105.370/0001-40, representada neste ato 
pelo Sr. João Paulo Silva de Sousa, residente e 
domiciliado à Travessa Cônego Miguel, nº 287, 

Bairro: Centro, Bragança/PA, a seguir denominada 
CONTRATADA, considerando a homologação pela 
Comissão Permanente de Licitação referente ao 
Convite n.º 002/2017 resolvem firmar o presente 
Contrato, de acordo com Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações, além das cláusulas e condições 
seguintes: 
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1 – O presente Contrato tem como objeto à 
execução de serviço de Reforma do Prédio da 
Casa de Cultura, deste Município de Castanhal/PA, 
conforme especificações contidas no Edital e seus 
Anexos. 
CLAÚSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO 
O preço total da obra será de R$ 54.743,72 
(Cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e 
três reais e setenta e dois centavos), sendo 
portanto por conta da contratada toda e qualquer 
despesa com impostos, taxas, obrigações sociais, 
fretes, etc..  As condições de pagamento serão 
efetuadas mensalmente conforme as medições. 
CLAÚSULA TERCEIRA - PRAZO DE ENTREGA 
A contratada CONSTRUTORA PLENA EIRELI - 
EPP compromete-se a entregar o objeto do 
presente contrato, dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data de assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado de comum acordo entre 
as partes mediante Termo Aditivo. 
CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS 
FINANCEIROS 
Os recursos necessários e suficientes a garantia 
do pagamento, correrão à conta do elemento de 
despesas:  
Exercício Financeiro 2017 do orçamento vigente 
deste Município. 
2020 – Fundação Cultural de Castanhal – FCC 
13392.0012.1.078 – Construção, Ampliação, 
Adaptação e Aparelhamento de Espaço Cultural 
4.490.51.00 – Obras e Instalações. 
CLAÚSULA QUINTA - DA GARANTIA 
A contratada optou por oferecer a garantia 
obrigatória de caução, correspondente a 5% (Cinco 
por cento) do valor do contrato, estabelecido pela 
Comissão Permanente de Licitação, de 
conformidade com o que dispõe o parágrafo 3º do 
Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e será liberado 
ou restituído após a execução deste contrato. 
CLAÚSULA SEXTA - DOS DIREITOS E AS 
RESPONSABILIDADES 
Cabe a contratante a fiscalização da perfeita 
execução do objeto do presente instrumento pela 
contratada, podendo a primeira tomar todas as 
providências de rescisão e de penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir 
qualquer das cláusulas do contrato, inclusive 
inabilitando-a para as licitações públicas do 
Município de Castanhal.  A contratada poderá ser 
multada com 0,1% (Um décimo por cento) do valor 
do contrato por dia de atraso de entrega da obra 
até o limite de 1% (Um por cento), quando se 
extingue o prazo de tolerância.  A Contratada 
deverá arcar com todos os encargos e obrigações 
de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 
tributária, administrativa e civil, decorrente da 
execução dos serviços, objeto desta licitação, 
inclusive nos casos de rescisão contratual, 
trabalhistas e ações judiciais dele decorrentes. A 
contratada compromete-se a realizar com zelo e o 
cuidado necessário, responsabilizando-se por 
defeitos resultantes desta obra. 

CLAÚSULA SÉTIMA - A LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL 
O presente instrumento foi lavrado em decorrência 
da Licitação na modalidade Convite nº 002/2017, 
regendo-se pelas normas da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, ficando eleito o Foro 
da Comarca de Castanhal para dirimir as questões 
que vierem a surgir.  Por acharem justo e 
contratados, as partes declaram conhecer 
perfeitamente as condições do presente 
instrumento, que passam a assinar em 02 (duas) 
vias de igual teor, sendo assinada na presença de 
duas testemunhas. 

Castanhal (PA), 23 de Março de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Contratante 

João Paulo Silva de Sousa 

Sócio Proprietário 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1- _________________________________ 
      Nome: 
      CPF: 
2- ___________________________________ 
      Nome: 
      CPF: 

CONTRATO 
CONTRATO DE EMPREITADA N° 
077/2017, CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E A EMPRESA FLÁVIO S. 
DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - EPP, 
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, com sede nesta cidade à Av. Barão 
do Rio Branco, Inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.121.991/0001-84 representada por seu Prefeito 
Municipal Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, 
brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira 
de identidade nº 3217611 e do C.P.F. nº 
057959822-53, residente e domiciliado à Rodovia 
BR 316 S/N KM-60, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a Empresa FLÁVIO S. DE 
OLIVEIRA FILHO EIRELI – EPP, com sede à Av. 
João Paulo ll esquina com a Vileta nº 684, Bairro: 
Marco – Belém - PA, Inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 20.510556/0001-35, representada neste ato 
pelo Senhor Flávio Seawright de Oliveira Filho, 
residente e domiciliado à Rua Capanema nº 155, 
Bairro: Marambaia, Belém/PA, a seguir 
denominada CONTRATADA, considerando a 
homologação pela Comissão Permanente de 
Licitação referente ao Convite n.º 004/2017 
resolvem firmar o presente Contrato, de acordo 
com Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 
além das cláusulas e condições seguintes: 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1 – O presente Contrato tem como objeto à 

execução de serviço de Reforma do Prédio da 
Escola de Música Mestre Odilon, neste Município 
de Castanhal/PA, conforme especificações 
contidas no Edital e seus Anexos. 

CLAÚSULA SEGUNDA - PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O preço total da obra será de R$44.079,75 
(Quarenta e quatro mil, setenta e nove reais e 
setenta e cinco centavos), sendo portanto por 
conta da contratada toda e qualquer despesa com 
impostos, taxas, obrigações sociais, fretes, etc..  
As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente conforme as medições. 
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CLAÚSULA TERCEIRA - PRAZO DE 
ENTREGA 

A contratada FLÁVIO S. DE OLIVEIRA FILHO 
EIRELI - EPP compromete-se a entregar o objeto 
do presente contrato, dentro do prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado de comum 
acordo entre as partes mediante Termo Aditivo. 

CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS 
FINANCEIROS 

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

Exercício Financeiro 2017 do orçamento 
vigente deste Município. 

2020 – Fundação Cultural de Castanhal – FCC 
13392.0012.1.078 – Construção, Ampliação, 

Adaptação e Aparelhamento de Espaço Cultural 
4.490.51.00 – Obras e Instalações. 
CLAÚSULA QUINTA - DA GARANTIA 
A contratada optou por oferecer a garantia 

obrigatória de caução, correspondente a 5% (Cinco 
por cento) do valor do contrato, estabelecido pela 
Comissão Permanente de Licitação, de 
conformidade com o que dispõe o parágrafo 3º do 
Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e será liberado 
ou restituído após a execução deste contrato. 

CLAÚSULA SEXTA - DOS DIREITOS E AS 
RESPONSABILIDADES 

Cabe a contratante a fiscalização da perfeita 
execução do objeto do presente instrumento pela 
contratada, podendo a primeira tomar todas as 
providências de rescisão e de penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir 
qualquer das claúsulas do contrato, inclusive 
inabilitando-a para as licitações públicas do 
Município de Castanhal.  A contratada poderá ser 
multada com 0,1% (Um décimo por cento) do valor 
do contrato por dia de atraso de entrega da obra 
até o limite de 1% (Um por cento), quando se 
extingue o prazo de tolerância.  A Contratada 
deverá arcar com todos os encargos e obrigações 
de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 
tributária, administrativa e civil, decorrente da 
execução dos serviços, objeto desta licitação, 
inclusive nos casos de rescisão contratual, 
trabalhistas e ações judiciais dele decorrentes. A 
contratada compromete-se a realizar com zelo e o 
cuidado necessário, responsabilizando-se por 
defeitos resultantes desta obra. 

CLAÚSULA SÉTIMA - A LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL 

O presente instrumento foi lavrado em 
decorrência da Licitação na modalidade Convite nº 
004/2017, regendo-se pelas normas da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, ficando eleito o Foro 
da Comarca de Castanhal para dirimir as questões 
que vierem a surgir.  Por acharem justo e 
contratados, as partes declaram conhecer 
perfeitamente as condições do presente 
instrumento, que passam a assinar em 02 (duas) 
vias de igual teor, sendo assinada na presença de 
duas testemunhas. 

Castanhal (PA), 21 de Março de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Contratante 

Flávio Seawright de Oliveira Filho 

Sócio Proprietário 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 

1- _________________________________ 
      Nome: 
      CPF: 
2- _________________________________ 
      Nome: 
      CPF: 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a 
Licitação na modalidade Convite n.º 004/2017, 
cujo processo foi vencedora a Empresa FLÁVIO S. 
DE OLIVEIRA FILHO EIRELI – EPP, conforme 
parecer constante em Ata da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria 
n.º 019/17, de 04 de janeiro de 2017. 

Castanhal (PA), 21 de março de  2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 

 

 
 
 
PORTARIA Nº011/17-GMC,DE 22/03/17 

O COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, RANILDO 
RODRIGUES DE FREITAS, USANDO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

Considerando, que a Guarda Municipal de 
Castanhal possui um efetivo de mais de 450 
homens e mulheres que atuam preventivamente na 
proteção dos próprios do município e da 
população, realizando Rondas veicular e 
motorizadas; 

Considerando ainda, a necessidade de se ter 
pessoas habilitadas para dirigir/pilotar as viaturas; 

Resolve: 
Artigo 1º - Que as condições para se dirigir ou 

pilotar as viaturas da guarda municipal serão as 
seguintes: 

I - O motorista deverá ter sido aprovado no 
processo seletivo de acordo com a Portaria nº 
05/2017; 

II - observar o Check-List na passagem do 
serviço; 

III - fica proibido a execução de serviços 
particulares utilizando a viatura; 

IV - as permutas deverão ser realizadas 
somente entre motoristas aprovados no processo 
seletivo e serão assinadas pelo chefe da divisão de 
logística de segunda a sexta-feira, de 7h às 14h; 

V – No horário de intervalo, para o almoço ou 
jantar, a designação do substituto ficará a critério 
do chefe da divisão de logística; 

VI - conservar em boas condições o veículo 
que estiver sob a sua responsabilidade.    

Artigo 2º - Só poderão ser feitas alterações na 
forma de trabalho, com autorização do 
Comandante da Guarda Municipal ou chefe da 
divisão Logística (anexo escala de serviço da 
viatura QDG 9672).      

Artigo 3º- Registra-se e cumpra-se.  
GABINETE DO COMANDANTE DA GUARDA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos vinte e dois 
dias do mês de março de dois mil e dezessete. 

RANILDO RODRIGUES DE FREITAS 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

 

Anexo - ESCALA DE SERVIÇO: 
MOTORISTA VTR 10 GMTO – PLANTÃO 
24X72 DE 7h ÁS 7h  

21 TER 22 QUA 23 QUI 24 SEX 25 SAB 

BARROS SANTIAGO M. RAMOS ALESSANDRO BARROS 

 

26 DOM 27 SEG 28 TER 29 QUA 30 QUI 

SANTIAGO M.RAMOS ALESSANDRO BARROS SANTIAGO 

 

31 SEX 01/04 SAB 02 DOM 03 SEG 04 TER 

M.RAMOS ALESSANDRO BARROS SANTIAGO M. RAMOS 

 

05 QUA 06 QUI 07 SEX 08 SAB 09 DOM 

ALESSANDRO BARROS SANTIAGO MRAMOS ALESSANDRO 

 

10 SEG 11 TER 12 QUA 13 QUI 14 SEX 

BARROS SANTIAGO M.RAMOS ALESSANDRO BARROS 

 

15 SAB 16 DOM 17 SEG 18 TER 19 QUA 

SANTIAGO M. RAMOS ALESSANDRO BARROS SANTIAGO 

 

20 QUI 21 SEX 22 SAB 23 DOM 24 SEG 

M.RAMOS ALESSANDRO BARROS SANTIAGO M.RAMOS 

 

25 TER 26 QUA 27 QUI 28 SEX 29 SAB 

ALESSANDRO BARROS SANTIAGO M.RAMOS ALESSANDRO 

 

30 DOM  01/05 SEG 02 TER 03 QUA 04 QUI 

     

, 

05 SEX 06 SAB 07 DOM 08 SEG 09 TER 

M.RAMOS ALESSANDRO BARROS SANTIAGO M.RAMOS 

 

10 QUA 11 QUI 12 SEX 13 SAB 14 DOM 

ALESSANDRO BARROS SANTIAGO M.RAMOS ALESSANDRO 

 

15 SEG 16 TER 17 QUA 18 QUI 19 SEX 

BARROS SANTIAGO M.RAMOS ALESSANDRO BARROS 

   

20 SAB 21 DOM 22 SEG 23 TER 24 QUA 

SANTIAGO M.RAMOS ALESSANDRO BARROS SANTIAGO 

  

25 QUI 26 SEX 27 SAB 28 DOM 29 SEG 

M.RAMOS ALESSANDRO BARROS SANTIAGO M. RAMOS 

 
PORTARIA Nº740/17,DE 16/03/2017 

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

Art. 1º - Remover da Subprefeitura do 
Jaderlândia/Gabinete do Prefeito para a Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo, os servidores 
abaixo relacionados, sem prejuízo de suas 
funções. 

Nome Função 

André Luiz do Espírito Santo Moraes Braçal 

Cledinaldo Leão Corrêa Braçal 

Raimundo Alves Faro Braçal 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com data 
retroativa a 03 de março de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº743/17,DE 17/03/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE CONFERE, O ARTIGO 69 
DA LEI MUNICIPAL Nº 
003/99, DE  04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 1° da 
Portaria n°725/17, de 14 de março de 
2017, de readaptação provisória, da 
servidora MARIA DO SOCORRO DAS 

NEVES SILVA, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social,  para constar , 
onde se lê: pelo período de 150(cento 
e cinquenta) dias, com início em 08 
de março de 2017 e, término em  03 

de setembro de 2017, com retorno dia 
04 de setembro de 2017, leia-se:  pelo 
período de 150(cento e cinquenta) 
dias, com início em 08 de março de 
2017 e, término em 04 de agosto de 
2017, com retorno dia 05 de agosto 

de 2017, permanecendo os demais 
dados inalterados. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 3º - 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 

PORTARIA Nº753/17, DE 21/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DA 

ATRIBUIÇÃO, RESOLVE: 

Art. 1º - Excluir da Portaria n°572/13, de 

15 de fevereiro de 2013, conforme 

Requerimento da Secretaria Municipal de 

Educação, constante do 

Processon°3254/3/2017, datado de 17/03/17, a 

servidora CARINA IZAURA PAIVA ARAÚJO DE 

SOUSA, ocupante do cargo comissionado de 

Secretária Escolar, lotação Secretaria 

Municipal de Educação(CEI Rainha da Paz), 

com 35%(Trinta e Cinco Por Cento) de 

Gratificação de Tempo Integral. 

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

efeito retroativo a 28 de fevereiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº754/17,DE 21/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DA 

ATRIBUIÇÃO, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido, conforme 

Requerimento da Secretaria Municipal de 

Educação, constante do 

Processon°3257/3/2017, datado de 

17/03/2017, a servidora ANGELA ELVIRA 

MARTINS DA SILVA, ocupante do cargo de 

Professora Responsável das Escolas 

Municipais de Ensino Infantil e Fundamental 

Luiza do Nascimento Viana, Antonio Marques 

de Moraes e Raimunda Izabel, lotação 

Secretaria Municipal de Educação, com 

20%(Vinte Por Cento) de gratificação de 

Direção de Unidade Escolar. 

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

efeito retroativo a 28 de fevereiro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº755/17,DE 21/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a servidora, MARIA 

AMÉLIA LIMA DE OLIVEIRA,  do cargo 

comissionado de Assessora a Nível de 

Coordenadora, lotação Gabinete do Prefeito. 

Art. 2º - Excluir da  Portaria nº105/17,de 

12 de janeiro de 2017, que concedeu 

50%(cinquenta por cento) de Gratificação de 

Tempo Integral, o nome da referida servidora. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 17 de março de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº756/17, DE 21/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Considerando, o recebimento do 

Memorando nº037/2017, de 17 de março de 

2017, constante do Processo nº3308/2017, de 

20/03/17;  

Art. 1º - Nomear a servidora MARIA 

AMÉLIA LIMA DE OLIVEIRA,  para exercer o 

cargo comissionado de Coordenadora 

Financeira, com 50%(Cinquenta Por Cento), 

de Gratificação de Tempo Integral, lotação 

Secretaria Municipal de Finanças. 

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

efeito retroativo a 17 de março de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº757/17, DE 21/03/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidora MARIA DE FÁTIMA SOUZA MARIANO, cargo 
Secretária de Indústria, Comércio e Serviços, 
lotação Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio e Serviços, referente viagem  a cidade 
de Belém-Pa, no(s) dia(s)  22 de março do corrente 
ano, para participar de reunião junto a equipe da 
CODEC, para tratar assunto referente a área do 
Distrito Industrial. 

Art.2º - Conceder a referida servidor (a) o valor 
unitário de cada diária de  R$253,10 (Duzentos e 
Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos), na 
rubrica orçamentária de 1414-Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio e Serviços 
22.122.0011.2.107 – Operacionalização das 
Atividades de Desen. da Secr. de Indústria e 
Comércio – SEMICS 3.3.90.14.00 – Diárias Civil. 

Art.3º - A Servidor(a) deverá apresentar a 
comprovação da viagem e relatório das atividades 
à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo 
de 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de 
inviabilizar pedidos e recebimento novas diárias, 
bem como devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº759/17, DE 21/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal 

de Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) 

Sr(ª)  servidora THAIS PAULA FERNANDES 

FERREIRA, cargo Coordenadora de Apoio 

Administrativo, lotação Secretaria Municipal 

de Indústria, Comércio e Serviços, referente 

viagem  a cidade de Belém-Pa, no(s) dia(s)  22 

de março do corrente ano, para participar de 

reunião junto a equipe da CODEC, para tratar 

assunto referente a área do Distrito Industrial. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) 

o valor unitário de cada diária de  R$114,92 

(Cento e Quatorze Reais e Noventa e Dois 

Centavos), na rubrica orçamentária de 1414-

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 

Serviços 22.122.0011.2.107 – 

Operacionalização das Atividades de Desen. 

da Secr. de Indústria e Comércio – SEMICS 

3.3.90.14.00 – Diárias Civil. 

Art.3º - A Servidor(a) deverá apresentar a 

comprovação da viagem e relatório das 

atividades à Coordenadoria de Controle 

Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) dias após 

o retorno, sob pena de inviabilizar pedidos e 

recebimento novas diárias, bem como 

devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 de 

março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº760/17, DE 21/03/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria 

Municipal de Finanças a pagar 
01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidora 
ANA PAULA COIMBRA NOBRE, cargo 
Coordenadora de Apoio 
Administrativo, lotação Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento, referente viagem  a 
cidade de Belém-Pa, já realizada no(s) 
dia(s)  09 de março do corrente ano, 
para participar de reunião na 

Secretaria Municipal de Economia, 
sobre transporte de Pescado durante 
a Semana Santa. 

Art.2º - Conceder a referida 
servidor (a) o valor unitário de cada 
diária de  R$114,92 (Cento e 
Quatorze Reais e Noventa e Dois 
Centavos), na rubrica orçamentária 
de 2201 – Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento 
15.122.0056.2.132 – Manutenção das  
Ativ. Da Sec. de Infraestrutura e 
Desenvolvimento 3.3.90.14.00 – 
Diárias Civil. 

Art.3º - A Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem 
e relatório das atividades à 

Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 
dias após o retorno, sob pena de 
inviabilizar pedidos e recebimento 
novas diárias, bem como devolução 
do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 21 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº761/17, DE 21/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria 
Municipal de Finanças a pagar 
01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidor 
ANDERSON FERREIRA MOURA, cargo 
Auxiliar de Coordenador de 
Organização de Feiras e Vendedores 
Ambulantes, lotação Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento, referente viagem  a 
cidade de Belém-Pa, já realizada no(s) 
dia(s)  09 de março do corrente ano, 
para participar de reunião na 

Secretaria Municipal de Economia, 
sobre transporte de Pescado durante 
a Semana Santa. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor (a) o valor unitário de cada 
diária de  R$74,14 (Setenta e Quatro 
Reais e Quatorze Centavos), na 
rubrica orçamentária de 2201 – 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento 
15.122.0056.2.132 – Manutenção das  
Ativ. Da Sec. de Infraestrutura e 
Desenvolvimento 3.3.90.14.00 – 
Diárias Civil. 

Art.3º - Ao Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem 
e relatório das atividades à 
Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 

dias após o retorno, sob pena de 
inviabilizar pedidos e recebimento 

novas diárias, bem como devolução 
do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 21 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº763/17,DE 21/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o senhor JOSÉ 
PEDRO SOUZA MONTEIRO, para 
exercer o cargo comissionado de 
Coordenador de Tributos Municipais, 
com 50%(Cinquenta por Cento), de 
Gratificação de Tempo Integral, 

lotação Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 10 de 
março de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 21 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº762/17, DE 21/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria 
Municipal de Finanças a pagar 
01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidor 
RENATO CLEYTON SOUZA VALENTE, cargo 
de Coordenador de Organização de 
Feiras e Vendedores Ambulantes, 
lotação Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento, 

referente viagem  a cidade de Belém-
Pa, já realizada no(s) dia(s)  09 de 
março do corrente ano, para 
participar de reunião na Secretaria 
Municipal de Economia, sobre 
transporte de Pescado durante a 
Semana Santa. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor (a) o valor unitário de cada 
diária de  R$ R$114,92 (Cento e 
Quatorze Reais e Noventa e Dois 
Centavos), na rubrica orçamentária 
de 2201 – Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento 
15.122.0056.2.132 – Manutenção das  
Ativ. Da Sec. de Infraestrutura e 
Desenvolvimento 3.3.90.14.00 – 
Diárias Civil. 

Art.3º - Ao Servidor(a) deverá 

apresentar a comprovação da viagem 
e relatório das atividades à 

Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 
dias após o retorno, sob pena de 
inviabilizar pedidos e recebimento 
novas diárias, bem como devolução 
do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 21 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº767/17, DE 22/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor ENILTON CARLOS OLIVEIRA DE MORAES, 
Motorista, lotação Secretaria Municipal de 
Assistência Social, referente viagem  a cidade de 
Curuçá-Pa, já realizada no(s) dia(s) 09 de março 
do corrente ano, para conduzir servidoras para 
resolver situações relacionadas as crianças Y.B.R, 
M.F.R. e, G.F.R. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o 
valor unitário de cada diária de R$31,23 (Trinta e 
Um Reais e Vinte e Três Centavos), na rubrica 
orçamentária de 0808 – Secretaria Municipal de 
Assistência Social 08.122.0050.2.065 – 
Manutenção das Ações da Sec. de Assistência 
Social 3.3.90.14.00 – Diárias Civil 

Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a 
comprovação da viagem e relatório das atividades 
à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo 
de 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e recebimento novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva,  22 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº771/17, DE 22/03/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
DE ACORDO COM A LEI 
MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, 
ITEM I, RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria 
Municipal de Finanças a pagar  
01(uma) diária diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidora RENATA HELEN BORGES 

FERREIRA, Coordenadora Social e Des. 
Comunitário, lotação Secretaria 
Municipal de Habitação, referente 
viagem  a cidade de Belém-Pa, já 
realizada no(s) dia(s)  17 de março do 
corrente ano, para  participar do 

Seminário Regional Norte sobre o 
Programa Federal Cartão 
Reforma/COHAB/Belém. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor(a) o valor unitário de cada 
diária de R$114,92 (Cento e Quatorze 
Reais e Noventa e Quatro Centavos), 
na rubrica orçamentária de 1313-

Secretaria Municipal de Habitação 
16.122.0009.2.105-Manutenção das 
Atividades da Sec. de Habitação 
3.3.90.14.00-Diárias Civil. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem 
e relatório das atividades à 
Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 
dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e 

recebimento novas diárias, bem como 
devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva,  22 de março de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº772/17, DE 22 /03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
DE ACORDO COM A LEI 
MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, 

ITEM I, RESOLVE: 
Art. 1º - Autorizar a Secretaria 

Municipal de Finanças a pagar 
01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidora 
MIKA TSURUTA, função Arquiteta, 
lotação Secretaria Municipal de 
Habitação, referente viagem  a cidade 
de Belém-Pa, já realizada no(s) dia(s)  
17 de março do corrente ano, para 
participar do Seminário Regional 
Norte sobre o Programa Federal 
Cartão Reforma/COHAB/Belém. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor (a) o valor unitário de cada 

diária de  R$104,41 (Cento e Quatro 
Reais e Quarenta e Um Centavos), na 
rubrica orçamentária de 1313-

Secretaria Municipal de Habitação 
16.122.0009.2.105-Manutenção das 
Atividades da Sec. de Habitação 
3.3.90.14.00-Diárias Civil. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem 
e relatório das atividades à 
Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 
dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e 
recebimento novas diárias, bem como 
devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-

se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 22 de março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº776/17, DE 22/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a servidora SHEILA MONTEIRO 

LADISLAU DA SILVA, função Advogada, para exercer 
o cargo comissionado de Assessor Jurídico, 
lotação Procuradoria Geral do Município, ficando à 
disposição da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 01 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 22 de 

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº777/17, DE 23/03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES. 

Considerando, o recebimento do Ofício nº 
203/2017, de 22 de março de 2017, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Resolve: 
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 148/2017, de 16 

de janeiro de 2017, que designou a servidora LADY 

FRANCIS ARAÚJO RODRIGUES, função Economista, 
para exercer o cargo comissionado de 
Coordenadora de Controle Interno, 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 março  de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 778/17, DE 23/03/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES.  

Considerando, o recebimento do Ofício nº 
203/2017, de 22 de março de 2017, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Resolve: 
Art. 1º - Designar a servidora LADY FRANCIS 

ARAÚJO RODRIGUES, função Economista, para 
exercer o cargo comissionado de Assessor 
Especial, lotação Gabinete do Prefeito, ficando à 
disposição da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 01 de março de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

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

março de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PORTARIA Nº 810/17, 02/03/2017 

PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO DO 
PRAZO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
CASTANHAL Sr. Silvan Francisco da Silva, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferem os 
artigos n° 194 e n° 202 da Lei Municipal 003/99; 

Considerando os termos do Ofício nº 
042/2017/CPPAD, datado de 22 de fevereiro de 
2017, da presidente da Comissão Processante, 
referente ao processo instaurado nº 147/2016, 
movido contra a servidora JANICE NAZARETH 
DA ROCHA OLIVEIRA, matriculada sob o nº 
7490-0/1, ocupante do cargo/função de Agente 
Comunitário de Saúde, por meio da Portaria nº 
2.548/2016, de 10 de outubro de 2016, publicada 
no Diário Oficial do Município de 19 a 21 de 
outubro de 2016; 

Considerando que ainda falta concluir algumas 
diligencias e proceder a coleta de provas que são 
imprescindíveis para que a Comissão Processante 
possa formar sua convicção com segurança diante 
do fato ora objeto de investigação; 

RESOLVE:  
Art. 1º – REDESIGNAR, nos termos do art. 15, 

§ 3º c/c art. 38, § 1, ambos da Lei Complementar 
nº 001/11, as servidoras Lindomar dos Santos 
Machado, matrícula 7321-0, presidente da CPPAD; 
Eder Guataçara Silva Cruz, matrícula 6917-5; 
Gleice Miranda de Sant Anna, matrícula 107401-1 
sob a presidência da primeira, por mais 30 (trinta) 
dias a partir de 02/03/2017, para encarregarem-se 
dos respectivos trabalhos, até final conclusão; 

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

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

Art. 4º - Registre-se e Cumpra-se 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAUDE, ao segundo dia do mês de março do 
ano de dois mil e dezessete. 

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


