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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 115/2017 
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 o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 
07.918.201/0001-11, com sede 

estabelecida à Trav. Conego Leitão, 
n.º 1943, Bairro: Centro, neste 
Município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu 
Secretario Municipal, Sr. Silvan 
Francisco da Silva, brasileiro, casado, 
médico, portador da carteira de 
identidade nº 2674301 SEGUP/PA e 
do CPF n.º 565.380.222-00, residente 
e domiciliado à Rua Marechal 
Deodoro, 194, apartamento 301, 
bloco C, bairro Ianetama, nesta 

cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A 

CONTRATADA é a Empresa JOSÉ 
EVALDO LIMA FELIX 30145147215 
inscrita no CNPJ/MF n.º 
27.629.714/0001-10, com sede 
estabelecida na Alameda 13 de Maio, 
160, Santa Lidia, neste Município de 
Castanhal – Pará, representada pelo 
senhor José Evaldo Lima Felix, 
brasileiro, casado, empresário, 
portador do RG. Nº 1637671 SSP/PA 
e do CPF n.º 301.451.472-15, 
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) com motorista 
para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras, pelo 
período de 08 (oito) meses a contar da 

data de 05/05/2017 até 31/12/2017, 
conforme planilha abaixo: 

Ite
m 

Descritivo 
Qua
nt./ 
Mês 

P. 
Unit. 

P. 
Total 

01 
 

Locação de 
veículo tipo 

passeio, 
FIAT/UNO, ano 

2009/2010, 
placa JWE 7096. 

Com 
disponibilidade 

08 
R$ 

2.70
0,00 

R$ 
21.60
0,00 

para SESMA – 
APOIO 

ADMINISTRATIV
O 

 

Total global R$ 21.600,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 2.700,00 (dois 
mil e setecentos reais), podendo 
perfazer um total de R$ 21.600,00 
(vinte e um mil e seiscentos 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 
10.122.0050.2.034 – Manutenção das 
Atividades da Secretárias de Saúde, 
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. 

O seguro de veículos contra 

acidentes e roubo será de 
responsabilidade da contratada. 

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. 

3-Em caso de roubo ou extravio do 
veiculo, A Administração Pública não 

se responsabiliza pelo ressarcimento 
do bem móvel, sendo de total 
responsabilidade da Contratada o 

pagamento de seguros contra roubo 
ou extravio do bem. 

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), 02 de maio de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Silvan Francisco da Silva 

Contratante 
JOSÉ EVALDO LIMA FELIX 30145147215 

José Evaldo Lima Felix 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
____________________________  
Nome:  
CPF: 
_____________________________ 
Nome: 
CPF: 

CONTRATO Nº 116/2017 
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, 
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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 ANTONIO 
CASTANHEIRA DA SILVA 
04858603253 inscrita no CNPJ/MF 
n.º 27.696.567/0001-09, com sede 
estabelecida na Alameda Esperança, 
80, Pirapora, neste Município de 
Castanhal - Pará, representada pelo 
Sr. Antonio Castanheira da Silva, 
casado, brasileiro, empresário, 
portador da RG. Nº 6685761 SSP/PA 

e do CPF/MF n.º 048.586.032-53, 
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) com motorista 
para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo, pelo período de 07 (sete) 
meses a contar da data de 
01/06/2017 até 31/12/2017, 
conforme planilha abaixo: 

Ite
m 

Descritivo 
Qua
nt./ 
Mês 

P. 
Unit. 

P. 
Total 

01 
 

Locação de 
veículo tipo 
Caminhão 
Basculante, 
MERCEDES/L12
14, ano 1991, 
placa GLX 4006, 
com 
disponibilidade 
para a SEMOB – 
Secretária de 
Obras e 
Urbanismo. 

07 
R$ 

4.50
0,00 

R$ 
31.50
0,00 

 

Total global R$ 31.500,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais), 

podendo perfazer um total de R$ 
31.500,00 (trinta e um mil e 
quinhentos 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 

15.452.1056.2.101 – Manutenção das 
atividades da Secretaria de Obras, 
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 
Obras e Urbanismo- SEMOB; 

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), 22 de Maio de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
ANTONIO CASTANHEIRA DA SILVA 

04858603253 
Antonio Castanheira da Silva 

Contratado 
TESTEMUNHAS: 
__________________________________  
Nome:  
CPF: 
___________________________________ 
Nome: 
CPF: 

Processo de Inexigibilidade: 001/2017 
1º Termo Aditivo Nº 002/2017 
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE 

CONTRATO 
Pelo presente Termo, fica 

RETIFICADO o 1º Termo Aditivo Nº 

002/2017, celebrado entre o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa 
VALTER JOSÉ BARBOSA SAMPAIO – 
MEI, para credenciamento de 
empresas especializadas na prestação 
de veículos de passeio, utilitários, 
coletivos e máquinas pesadas, com a 
finalidade de atender as demandas 
das diversas secretarias deste 
município, por meio do Processo de 
Inexigibilidade de Licitação 
001/2017, credenciamento de 
veículos 001/2017. 

Onde se lê: 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 

DO TERMO ADITIVO  
O valor total deste termo aditivo é 

de valor global de R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil reais). 

Contudo, passará para o valor de R$ 
27.000,00 (vinte e sete mil), tendo em 
vista a prestação de serviço no veiculo 
anterior nos meses de 02/2017, e 
03/2017, ficando o referido 
aditamento dentro dos parâmetros 
estabelecidos no art.65, inciso II, 
alínea d, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93.  

Leia-se: 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 

DO TERMO ADITIVO  
O valor total deste termo aditivo é 

de valor global de R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil reais). 
Contudo, passará para o valor de R$ 
24.300,00 (vinte e quatro mil e 

trezentos reais), tendo em vista a 
prestação de serviço no veiculo 
anterior nos meses de 02/2017, e 
03/2017, ficando o referido 
aditamento dentro dos parâmetros 
estabelecidos no art.65, inciso II, 
alínea d, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93.  

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

SILVAN FRANCISCO DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

1º TERMO ADITIVO Nº 

003/2017, QUE FAZEM 
ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E 

A EMPRESA ALCIVANDRO 
FERREIRA PARANHOS - MEI 
REFERENTE AO CONTRATO 
DE Nº 049/2017, QUE TEM 

COMO OBJETO O CONTRATO 
DE CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS 
NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VEICULOS DE PASSEIO, 
UTILITÁRIOS, COLETIVOS E 
MÁQUINAS PESADAS COM A 

FINALIDADE DE ATENDER AS 
DIVERSAS SECRETARIAS 
DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, estabelecida à Av. 
Barão do Rio, nº 2232, Pessoa 
Jurídica de Direito Público inscrita no 
CNPJ: 05.121.991/001-84, neste 
Município de Castanhal, neste ato 
representado Pelo Prefeito Municipal 
o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA 
FILHO, brasileiro, casado, 
empresário, inscrito no RG nº 32176- 
2ª via, e CPF nº 057.959.822-53; 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, a 
empresa ALCIVANDRO FERREIRA 
PARANHOS – MEI – Contratada, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, já 
qualificada no presente processo, com 
fundamento no art. 57, inc. II e 
art.65, inciso II, alínea d, § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93, neste Município 
de Castanhal-Pará, resolvem celebrar 
o presente aditamento, o que fazem 
nos seguintes termos:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO 

OBJETO 
O presente termo aditivo tem como 

objeto a modificação contratual 
firmado entre as partes em razão da 
solicitação da mudança do veiculo do 
tipo passeio modelo VW/GOL, ano 
2010/2011, Placa NTA 6547, com 
disponibilidade para a SEMICS, para 
veiculo do tipo passeio modelo 
TOYOTA/ETIOS, ano 2015, placa 

QDK 2244, tendo em vista a redução 
no quantitativo de passageiros.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
DO TERMO ADITIVO  

O valor total deste termo aditivo é 
de valor global de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). Contudo, passará 
para o valor de R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais), tendo em vista a 
prestação de serviço no veiculo 
anterior nos meses de 03/2017, e 
04/2017, ficando o referido 
aditamento dentro dos parâmetros 
estabelecidos no art.65, inciso II, 

alínea d, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93.  

CLÁUSULA QUARTA: DO 
FUNDAMENTO LEGAL 

O presente termo aditivo encontra 
amparo legal no art. 57, e art.65, 
inciso II, alínea d, § 1º da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA: DA 
RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estabelecidas 
no contrato inicial firmado entre as 
partes. 

E, para firmeza e validade do que 
foi pactuado, lavrou-se o presente 
termo aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para que surtam 
um só efeito, as quais, depois de 

lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, 

CONTRATANTE E CONTRATADA, e 
pelas testemunhas abaixo. 
Castanhal (Pa),  03 de Maio de 2017. 

CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Prefeito Municipal 
CONTRATADA: 

ALCIVANDRO FERREIRA PARANHOS – MEI 
Alcivandro Ferreira Paranhos 

Representante Legal 
Testemunhas: 
_______________________________ 
Nome:  
C.P.F: 
________________________________ 
Nome:  
C.P.F: 

Processo de Inexigibilidade: 001/2017 
Contrato: 031/2017 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE 
CONTRATO 

Pelo presente Termo, fica 
RETIFICADO o Contrato nº 
031/2017, celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL e a empresa R. M. M DE 

CARVALHO TRANSPORTE – ME , 
para credenciamento de empresas 
especializadas na prestação de 
veículos de passeio, utilitários, 
coletivos e máquinas pesadas, com a 
finalidade de atender as demandas 
das diversas secretarias deste 
município. 

Onde se lê: 
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) com motorista 
para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras, pelo 
período de 11 (onze) meses a contar 
da data de 01/02/2017 até 
31/12/2017, conforme planilha 
abaixo: 

Item Descritivo Quant./ P. Unit. P. Total 

Mês 

01 
 

Locação de 
veículo tipo 
caminhão 
compactadora 
de lixo, 
FORD/CARGO, 
ano 1994/1995, 
placa BXH 
3684. Com 
disponibilidade 
para SEMOB 

11 
R$ 

7.500,00 
R$ 

82.500,00 

01 

Locação de 
veículo tipo 
caminhão 
compactadora 
de lixo, 
FORD/CARGO, 
ano 2010, placa 
NSS 4176 
3684. Com 
disponibilidade 
para SEMOB 

11 
R$ 

7.500,00 
R$ 

82.500,00 

 

Total global R$ 165.000,00 

Leia-se: 
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) com motorista para atender 
as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras, pelo período de 
11 (onze) meses a contar da data de 
01/02/2017 até 31/12/2017, 
conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant./ 

Mês 
P. Unit. P. Total 

01 
 

Locação de 
veículo tipo 
caminhão 
compactadora 
de lixo, 
FORD/CARGO, 
ano 1994/1995, 
placa BXH 
3694. Com 
disponibilidade 
para SEMOB 

11 
R$ 

7.500,00 
R$ 

82.500,00 

01 

Locação de 
veículo tipo 
caminhão 
compactadora 
de lixo, 
FORD/CARGO, 
ano 2010, placa 
NSS 4176. 
Com 
disponibilidade 
para SEMOB 

11 
R$ 

7.500,00 
R$ 

82.500,00 

 

Total global R$ 165.000,00 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico o 
Edital de Credenciamento n.º 
001/2017, cujo processo foi 
credenciado a empresa JOSÉ 
EVALDO LIMA FELIX – MEI, cujo 
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valor total contratual é de R$ 
21.600,00 (vinte e um mil e 
seiscentos reais). Conforme análise da 
Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria Municipal n.º 
019/17, de 04 de janeiro de 2017. 
Castanhal/(Pa), 02 de maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

SILVAN FRANCISCO DA SILVA 
Secretario Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico o 
Edital de Credenciamento n.º 
001/2017, cujo processo foi 
credenciado a empresa ANTONIO 
CASTANHEIRA DA SILVA – MEI, cujo 
valor total contratual é de R$ 
31.500,00 (trinta e um mil e 
seiscentos reais). Conforme análise da 

Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria Municipal n.º 
019/17, de 04 de janeiro de 2017. 
Castanhal/(Pa), 22 de maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 033/2017 
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 033/2017-
PMC, destinado à contratação de 
empresa especializada ao 
fornecimento de materiais para 
manutenção dos ginásios e o Estádio 
Maximino Porpino Filho, destinado a 
atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer/SEMEL, 
bem como, materiais de pintura dos 
abrigos metálicos em parada de 
ônibus na área rural e urbana deste 
município, destinado a atender as 
demandas da Secretaria Municipal de 

Transporte e Transito/SEMUTRAN 
deste Município de Castanhal/PA, por 
um período de 12(doze) meses, resolve 

HOMOLOGAR as Licitantes: 
Os Itens 01, 05, 08, 09, 20, 21, 

22, 25 e 27 a empresa PRAVALUZ 
COMÉRCIO EIRELI - EPP 

Os itens 02, 03, 04, 06, 07, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 
24, 26, 28, 29 e 30e a empresa C. E. 
M CONSTRUTORA E COMÈRCIO 
LTDA - EPP 

À Comissão de Licitação, para 
convocar as empresas vencedoras 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), 23 de maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

C.E.M CONTRUTORAS E COMÉRCIO LTDA 
Av: Maximino Porpino nº 3031, Bairro Estrela, 
Castanhal.Pará 
CNPJ: 03.163.099/0001-30 
FONE: 3721-
4252/email:cemcontrucoes@gmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
ITE
M 

MATERIAL QT
DE 

UNIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRI

O 
MÉDIO 

VALOR 
TOTAL 
MÉDIO 

 

2 
Disco Diamant. 
Seg.p Concreto 
110x20 

6 
Unidad

e 
11,50 

R$              
69,00 

3 
Trena 7.5 mt 
43156-375 

2 
Unidad

e 
17,90 

R$              
35,80 

4 
Carro de Mao 
Caçamba plastica 
77717/421 

4 
Unidad

e 
125,00 

R$            
500,00 

6 
Pa de bico com 
cabo 

6 
Unidad

e 
24,40 

R$            
146,40 

7 
Marreta oitavada 
1kg 

4 
Unidad

e 
26,00 

R$            
104,00 

10 
Eletrodo 
Serralheiro 6013 
2,50x350 

40 
Unidad

e 
12,10 

R$            
484,00 

11 
Tubo Redondo 
Galv. 
1.95mm(1.1/2x6m) 

20 
Unidad

e 
86,80 

R$         
1.736,00 

12 
Tubo Redondo 
Galv. 
1.95mm(2"x6m) 

24 
Unidad

e 
118,70 

R$         
2.848,80 

13 
Disco de corte 
7x1/8x7/8 702 Cx 
50 

100 
Unidad

e 
3,75 

R$            
375,00 

14 
Disco de corte 
12x1/8x3/4 sca 202 

20 
Unidad

e 
8,70 

R$            
174,00 

15 
Vergalhao ca 50 
10.00  mm(3/8 x 
12m) 

20 
Unidad

e 
24,60 

R$            
492,00 

16 
Vergalhao ca 25 
8.00  mm(5/16 x 
12m) 

12 
Unidad

e 
21,30 

R$            
255,60 

17 
Chapa Galv n,18 
2000x1200mm 

10 
Unidad

e 
128,90 

R$         
1.289,00 

18 
Cantoneira 3/4 
Serralheiro 6mt 

20 
Unidad

e 
21,00 

R$            
420,00 

19 
Metalon 
Gav.30x30x0,95m
m 6mt 

20 
Unidad

e 
32,00 

R$            
640,00 

23 
Tinta Esmalte sint. 
Branco neve vertez 

20 
Unidad

e 
45,00 

R$            
900,00 

24 
Tinta Esmalte sint. 
Dialine verde folha 
3,6L 

48 
Unidad

e 
45,00 

R$         
2.160,00 

26 
Enxada Larga 2,5" 
Tramontina 

6 
Unidad

e 
31,20 

R$            
187,20 

28 
Tubo Redondo 
Galv. 1.95mm 
(3"x6mt) 

50 
Unidad

e 
177,70 

R$         
8.885,00 

29 
Tubo Redondo 
Galv. 1.95mm 
(4"x6mt) 

50 
Unidad

e 
232,40 

R$       
11.620,00 

30 
Cortador de Grama 
mc-
50E2.0CV2500m 

2 
Unidad

e 
1.693,00 

R$         
3.386,00 

 

VALOR TOTAL   R$ 36.707,80  

C. E. M CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 
Darcylene  Lameira das Neves Lima 

PRAVALUZ COMÉRCIO EIRELI – EPP 
TRV: Lauro Sodré nº 1185, Ianetama. Castanhal, 
Pará 

CNPJ: 12.046.768/0001-85 
FONE: 3711-1393 
email:pravaluz@hotmail.com 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
ITE
M 

MATERIAL QT
DE 

UNIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRI

O 
MÉDIO 

VALOR 
TOTAL 
MÉDIO 

 

1 
Serra Marmore 
bosch GDC  14-
40-220v 

2 
Unidad

e 
R$   

328,00 
R$            

656,00 

5 
Vassoura de 
metal - Vonder 

6 
Unidad

e 
R$     

18,80 
R$            

112,80 

8 
Talhadeira 
Redonda 
08"(20cm) 

6 
Unidad

e 
R$     

11,50 
R$              

69,00 

9 
Furadeira de 
Impacto 3/8 127v 
s/maleta Slill/Bosc 

2 
Unidad

e 
R$   

166,00 
R$            

332,00 

20 Lixa Dagua n.80 30 
Unidad

e 
R$       

1,30 
R$              

39,00 

21 Pincel 2.1/2" 10 
Unidad

e 
R$       

5,00 
R$              

50,00 

22 
Rolo La 9cm 
328/9 

20 
Unidad

e 
R$       

8,50 
R$            

170,00 

25 
Kit chave de 
Fenda 

2 
Unidad

e 
R$     

95,00 
R$            

190,00 

27 
Facao CB 
madeira 20" 

2 
Unidad

e 
R$     

24,00 
R$              

48,00 
 

VALOR TOTAL   R$1.666,80  

PRAVALUZ COMÉRCIO EIRELI - EPP 
Patricia Claudia Pinto Valois 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
026/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 033/2017 
Às nove horas do dia vinte e três 

de maio 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 033/2017, Processo de nº 
2017/5/5293 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 
033/2017, devidamente homologado 
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pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por 
objeto o fornecimento de materiais 
para manutenção dos ginásios e o 
Estádio Maximino Porpino Filho, 
destinado a atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer/SEMEL, bem como, materiais 
de pintura dos abrigos metálicos em 
parada de ônibus na área rural e 
urbana deste município, destinado a 
atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Transporte e 
Trânsito/SENUTRAN, 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 
materiais para manutenção dos 
ginásios e o Estádio Maximino 
Porpino Filho, destinado a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer/SEMEL, bem 
como, materiais de pintura dos 
abrigos metálicos em parada de 
ônibus na área rural e urbana deste 
município, destinado a atender as 
demandas da Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito/SEMUTRAN 
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 nº033/2017. 

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 033/2017.  

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 10 (dez) dias 
corridos a parti da data de 
recebimento da autorização de 
fornecimento e/ou nota de empenho; 
o produto devera ser entregue 
diretamente no almoxarifado da 
Secretaria Municipal de trânsito e 
transporte – SEMUTRAN, localizado á 
Rua Senador Antônio Lemos nº 1023, 
Bairro Centro, neste Município de 
Castanha/Para. No horário comercial 
das 8:00 ás 14:00 horas, 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. 

7.5.1.3 A eventual autorização da 
revisão dos preços será concedida 
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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 SACRAMENTO 
Pregoeiro 

PRAVALUZ COMÉRCIO EIRELI - EPP 
Representante Legal: Patrícia Claudia Pinto Valois 

CNPJ: 12.046.768/0001-85 
C. E. M. CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - 

EPP 
Representante Legal: Darcylene Lameira das 

Neves Melo 
CNPJ: 03.163.099/0001-30 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico o 
Edital de Credenciamento n.º 
001/2017, cujo processo foi 
credenciado a empresa 
CATARINENSE VEICULOS E 
LOCAÇÕES LTDA, cujo valor total 
contratual é de R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais). 
Conforme análise da Comissão 
Permanente de Licitação, designada 
pela Portaria Municipal n.º 019/17, 
de 04 de janeiro de 2017. 
Castanhal/(Pa), 03 de maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

CONTRATO Nº 112/2017 
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 
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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 CPF 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 
CATARINENSE VEICULOS E 
LOCAÇÕES LTDA inscrita no 
CNPJ/MF n.º 02.916.621/0001-45, 
com sede estabelecida na Avenida 
Presidente Vargas, 4112, Ianetama, 
neste Município de Castanhal – Pará, 

representada pelo Senhor John 
Cleber Menegali Dagostin, brasileiro, 

casado, empresário, portador do RG. 
Nº 2617377 SSP/PA e do CPF/MF n.º 
467.320.552-91, 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) com motorista 
para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras, pelo 
período de 06 (seis) meses a contar da 
data de 04/05/2017 até 31/10/2017, 
conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant
./ Mês 

P. Unit. P. Total 

01 

Locação de 
MOTONIVELADORA, 
CATERPILLA/120KQ, ano 
2010. Com 
disponibilidade para 
SEMOB 

200 h R$ 100,00 
R$ 

20.000,00 

01 

Locação de TRATOR DE 
ESTEIRAS 
FIATALLIS/FD9, com 
toldo solar, chassis: 
D9B9T 20883.  Com 
disponibilidade para 
SEMOB 

200 h R$ 100,00 
R$ 

20.000,00 

 

Total Mensal R$ 40.000,00 

Total Global R$ 240.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), podendo perfazer 
um total de R$ 240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil 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 15.452.1056.2.101 – 

Manutenção das atividades da 
Secretaria de Obras, 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 
Obras - SEMOB; 

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. 

O seguro de veículos contra 
acidentes e roubo será de 
responsabilidade da contratada. 

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. 

3-Em caso de roubo ou extravio do 
veiculo, A Administração Pública não 
se responsabiliza pelo ressarcimento 
do bem móvel, sendo de total 
responsabilidade da Contratada o 

pagamento de seguros contra roubo 
ou extravio do bem. 

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), 03 de Maio de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Contratante 
CATARINENSE VEICULOS E LOCAÇÕES LTDA 

John Cleber Menegali Dagostin 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
_____________________________  
Nome:  
CPF: 
______________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 
 
PORTARIA Nº 1.363/17, DE 09/05/17 

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 06(seis) diária(s) a(o) 

Sr(ª)  servidora CRISTIANE FERREIRA DA 

SILVA, ocupante do cargo comissionado de 

Auxiliar de Coordenadoria de Programas e 

Projetos Habitacionais, lotação Secretaria 

Municipal de Habitação, referente viagem  a 

cidade de Belém-Pa, já realizada no(s) dia(s) 

24, 25, 26, 27 28 e 29 de abril do corrente ano, 

para participar do Curso de Avaliação de 

Imóveis-ITED. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) 

o valor unitário de cada diária de  R$74,14 

(Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos), 

totalizando o valor de R$444,84 

(Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e 

Oitenta 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, 09 de 

maio  de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


