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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
1° TERMO ADITIVO 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal-Fundo Municipal de Saúde. 
Contratado: CLINICA DE NEFROLOGIA DE CASTANHAL LTDA-ME. CNPJ do 
Contratado: 10.014927/0001-34.  Onde se lê : Prazo aditado: de 10/03/2017 a 
10/03/2018. Leia-se: Prazo aditado: de 11/03/2017 a 11/06/2017. Castanhal, PA, 
15 de março de 2017. Silvan Francisco da Silva. Secretário Municipal de Saúde. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DE INEXIGIBILIDADE Nº. 024/2017/SUPRI/PMC 

CONTRATO Nº183/2017 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/SECRETARIA 
MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E A EMPRESA RAMOS & VALADÃO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.  O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, localizada 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, Titanlândia, 
Castanhal/PA doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, a 
empresa RAMOS & VALADÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 
23.349.819/0001-27, com sede  na Rua Kasuma Oyama nº 2774, bairro Estrela, 
denominada para este ato CONTRATADA, têm justo e acordados o presente 

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços  de Assessoria Jurídica em 
Procedimentos Administrativos de Compras na Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação da Prefeitura do Município de Castanhal nos termos do 
processo de inexigibilidade nº. 024/2017, 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: Município de Castanhal/PA, Secretaria  Municipal de 
Suprimentos e Licitações. 1.1.b) CONTRATADO: EMPRESA RAMOS & 
VALADÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 23.349.819/0001-27. 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. 024/2017 e 
ocorrerá por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 04.122.0026.2.014  
Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação.  
010000 – Recursos Ordinários; Classificação econômica: 3.3.90.35.00 – Serviços 
de Consultoria. CLÁUSULA III - REGIME JURÍDICO - Este contrato 
Administrativo será regulado pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 (Lei Geral de 
Licitações e alterações) e os Princípios do Direito Público. CLÁUSULA IV - 
OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS - A Assessoria 
contratada, consoante os documentos do contrato e seu processo de 
inexigibilidade nº. 024/2017, que faz parte integrante do presente contrato para 
os devidos fins de direito: 1. Fases Internas da Instrução Processual: 1.1. 
Planejamento da Contratação; 1.2. Previsão de Recursos Orçamentários; 1.3. 
Abertura do Procedimento Administrativo; 1.4. Fundamentação e Justificativa da 
Contratação; 1.5. Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico: 1.5.1 
Atores do Termo de Referência; 1.5.2 Definição clara do Objeto; 1.6. Pesquisa de 
Mercado utilizando a Ferramenta do Banco de Preços: 1.6.1. Orçamento 
detalhado em planilhas (Mapa Comparativo de Preços); 1.6.2.Logística da 
Contratação; 1.6.3. Cronograma físico- financeiro; 1.6.4.Critério de aceitação do 
objeto; 1.6.5.Deveres das partes; 1.6.6.Fiscalização e Gerenciamento; 
1.6.7.Prazo de Execução; 1.6.8.Sanções; 1.7.Enquadramento da Modalidade de 
Contratação Adequada (Contratação com ou sem licitação): 1.7.1. Contratação 
sem Licitação (Dispensa e Inexigibilidade); 1.7.2. Modalidades Licitatórias: 
1.7.2.1. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e Pregão. 
1.7.2.2.Concurso, leilão e pregão (ênfase em pregão). 1.8.Fases da Licitação.  
CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO - 5.1 Os serviços contratados serão 
prestados na sede do Município de Castanhal/PA.. 5.2 O compromisso e a 
responsabilidade pelo trabalho esgota-se no âmbito de assessoramento das 
Contratações Públicas não cabendo ao contratado o compromisso por atividades 
alheias a este objeto contratado. 5.3 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 a pessoa jurídica. CLÁUSULA VI - PREÇOS, 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO. 6.1. 
PREÇO - 6.1.a) O contratante pagará à assessoria contratada (pessoa jurídica), 
a quantia na ordem de  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A importância 
acima apontada é o valor global do contrato e inclui todos os custos e impostos 
necessários a perfeita execução do serviço para Assessoria. Validade da 
Proposta: 90 dias. Dados Bancários: Banco Bradesco AG:3109/Conta 
Corrente: 17168-9. CLÁUSULA VII – PRAZOS - 7.1 O presente contrato terá 
vigência de 10 dias, a partir da data de assinatura do mesmo. 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 assessoria 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. 
CLÁUSULA X – PENALIDADES - 10.1. Pela inexecução total ou parcial do 
presente contrato, garantia a defesa prévia, poderá ser aplicada à pessoa jurídica 
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 
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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 pessoa juridica 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. 2.1.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 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, 26 de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota 
Filho, Contratante. RAMOS & VALADÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 
Contratada. Testemunhas: Nome: ________CPF: _________ Nome: 
________CPF: _________ 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
024/2017 

PROCEDIMENTO: Inexigibilidade nº 024/2017. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para assessoria e consultoria jurídica em procedimentos 
de compras, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal-PA. BASE LEGAL: Artigo 25, II,  c/c Art. 13, Inciso III da Lei Federal nº 
8.666/93. A Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, nomeada pela Portaria nº 019/17 de 04/01/2017,  conforme 
documentos comprobatórios, em anexo, instrui a presente contratação cujo 
objeto: Contratação de empresa especializada para assessoria e consultoria 
jurídica em procedimentos de compras, visando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Castanhal-PA, através de  Inexigibilidade de  Licitação 
conforme as justificativas que passa a expor:  ANTECEDENTES - A Solicitação e 
justificativa da contratação provêm da Secretária Municipal de Suprimento e 
Licitação, ficando demonstrado nos autos a necessidade de contratação de 
empresa especializada em assessoria e consultoria jurídica em procedimentos de 
compras, através de documentação e proposta técnica da empresa RAMOS & 
VALADÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 24.349.819/0001-27. A 
Referida empresa apresentou proposta técnica, cujo valor da prestação dos 
serviços perfaz a quantia de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), 
acompanhado dos documentos de habilitação. A Comissão Permanente de 
Licitação avaliou a documentação apresentada face a possibilidade de 
contratação, pelo que ficou demonstrada a regularidade jurídica, fiscal, 
trabalhista, econômica e a qualificação técnica operacional da mesma, 
atendendo portanto os requisitos técnicos dispostos nos requisitos legais 
previstos na Lei Federal 8.666/93 para a adoção do procedimento de 
Inexigibilidade de Licitação ao objeto pretendido. DA ANÁLISE - A Legislação 
preceitua que os “Serviços técnicos profissionais especializados" são serviços 
que a Administração tem autonomia para contratar sem licitação pela 
impossibilidade de competição, além de se levar em consideração o grau de 
confiança que ela, a Administração, deposita na especialização desse 
contratado. Desta maneira, a realização de procedimento licitatório para a 
contratação de tais serviços é incompatível com a atribuição de exercício de 
subjetividade que o direito positivo confere à Administração para a escolha do 
"trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato" (§ 1º do art. 25 da Lei Federal n° 8.666/93). Logo, a previsão 
legal para a contratação em análise, encontra respaldo no Art. 25, inciso II, c/c o 
Art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que regula o instituto das licitações e 
contratos administrativos, restando caracterizada a situação de inexigibilidade 
para a contratação direta da referida empresa, considerando a inviabilidade de 
competição, uma vez que estão presentes os elementos da notória 
especialização do contratado e o da singularidade do objeto do contrato. 

Por conseguinte, para que seja caracterizada a inviabilidade de competição, faz-
se necessário demonstrar na forma da Lei os elementos da notória 
especialização do contratado e o da singularidade do objeto do contrato.  No 
tocante à singularidade do objeto, é fundamental que o serviço requerido pela 
Administração mantenha características e exigências que, somente mediante 
uma contratação direta se possa satisfazer os interesses e  desígnios 
estabelecidos pela Administração, por meio de uma prestação de serviço segura 
e especializada.  Neste sentido, esta Comissão Permanente de Licitação balizou 
seu opinativo, através das informações juntadas ao processo administrativo em 
tela, entendendo ser inexigível a licitação, pelas seguintes razões: a) O objeto do 
contrato a ser celebrado engloba a prestação de serviços técnicos especializadas 
em consultoria e assessoria técnica em procedimentos de licitação e compras. 
Portanto, os serviços a serem contratados são técnicos especializados, na forma 
do Art. 13, III, da Lei nº 8.666/93.  b) A empresa RAMOS & VALADÃO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, demonstrou que possui profissionais técnicos 
de reconhecida capacidade, ressalta-se, ainda, que a notória especialização da 
empresa supracitada resta vislumbrada, também, por meio dos atestados de 
capacidade técnica apresentados, nos quais demonstra sua experiência, em 
especial, em situação idêntica em outras Prefeituras. Verificou-se ainda que a 
Empresa detém corpo técnico especializado, tendo sido comprometido executar 
diretamente os serviços propostos, sendo ainda possível concluir-se que, de seu 
suporte/acompanhamento profissional, se chegará à plena satisfação do objeto 
do contrato, dada singularidade do serviço a ser oferecido e a sua notória 
especialização. Além disso, em cumprimento ao art. 26, inc. III da Lei n° 
8.666/93, a Administração verificou a compatibilidade de preço do serviço a ser 
face àqueles praticados no mercado. Desta feita, a melhor e mais adequada 
medida adotada pela CPL foi enquadrar tal contratação no procedimento de 
inexigibilidade de licitação, já que estão presentes os seus requisitos previstos no 
Art. 25, II, c/c o Art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93, sendo este o meio legal 
mais recomendado diante da indispensável CONFIABILIDADE envolvida na 
contratação pretendida. OPINO . Opino pelo procedimento de INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO, para atender plenamente as necessidades da Secretaria 
Municipal de Suprimento e Licitação, pelos serviços técnicos especializados em 
licitação e compras públicas. Desta feita, solicito análise e parecer jurídico tendo 
em vista os procedimentos internos realizados. Atenciosamente, Castanhal/Pará, 
23 de junho de 2017. Danielle Fonseca Silva, Presidente da C.P.L. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 
Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Inexigibilidade, decorrente do 
processo n.º 024/2017, cujo objeto consiste na contratação de pessoa jurídica 
para Serviços de Assessoria Jurídica em Procedimentos Administrativos de 
Compras, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação deste município de Castanhal/Pa, onde a contratada foi a 
empresa RAMOS & VALADÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 
23.349.819/0001-27, cujo valor contratual total é de R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais), nos termos do art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93 e conforme 
Parecer Jurídico constante deste processo. Castanhal (Pa), 26 de junho de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 188/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017  
PORTARIA DE RESIGNAÇÃO DO PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. . ADRIANO SALES DOS 
SANTOS SILVA, no uso da competência que lhe é conferida por Lei. 
CONSIDERANDO os termos do ofício nº 235/2017/CPPAD, datado de 
08/08/2017, da presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar, referente ao processo administrativo nº 178/2017/CPPAD, por meio 
da Portaria nº 1.767/2017, de 21 de junho de 2017.  CONSIDERANDO os 
incidentes ocorridos no trâmite Processual. RESOLVE: Art. 1º - REDESIGNAR A 
COMISSÃO, de acordo com o art. 15, § 3º c/c art. 38, § 1º, ambos da Lei 
Complementar nº 001/11, por mais 30 (trinta) dias a partir de 08/08/2017, para a 
conclusão dos trabalhos desta Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar, e que seja composta pelos servidores: Lindomar dos 
Santos Machado, matrícula nº 7321-0; Eder Guataçara Silva, matrícula nº 6917-5 
e Gleice Miranda de Sant Anna, matrícula nº 107401-1. Art. 2º - CONVALIDAR 
os atos praticados pela Comissão Processante, ora redesignada. Art. 3º - Esta 
Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 08 de agosto de 2017. Art. 4º - 
Registra-se e cumpra-se.  GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ao 01 dia do mês de setembro de 2017. Profº.Adriano Sales dos 
Santos Silva, Secretário Municipal de Educação. Decreto nº 025/2017 
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DECRETO Nº 103/17 DE 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARA A 

ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

PLURIANUAL DE CASTANHAL – PPA 2018/2021”. O Prefeito 

Municipal de Castanhal, Estado do Pará, senhor PEDRO COELHO DA 

MOTA FILHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 

115, VI da Lei Orgânica do Município de Castanhal, DECRETA: Art. 1º - 

Instituir Comissão para elaboração, acompanhamento e avaliação do 

PLANO PLURIANUAL DE CASTANHAL– PPA 2018/2021. Art. 2º A 

comissão será constituída pelos seguintes Membros: SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO: Secretário: Francisco André C. e Silva, 

Técnicos: Jordane Allen Lopes Raiz – Coordenadora Geral do Processo 

de Elaboração, Acompanhamento e Elaboração do PPA 2018/2021. José 

Pedro Monteiro,   Maria de Fátima M. Salles. SECRETARIA DE 

FINANÇAS: Secretário: Karlan Vaccari Caldeira - Técnicos: Luiz André 

N. de Almeida, Afonso Cláudio Pinto Alves - Consultor Técnico Contábil 

do Processo de Elaboração, Acompanhamento e Elaboração do PPA 

2018/2021. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Secretária: Francisca 

Lúcia P. Telles, Técnico: Maria Beatriz da Rosa B. de Melo. 

SECRETARIA DE OBRAS: Secretário: Landry Adelino de Souza, 

Técnico: Gleison Fernandes de Souza. SECRETARIA DE 

HABITAÇÃO: Secretário: Edir de O. Marques, Técnica: Sheila Mirian 

M. Gomes. SECRETARIA DE SAÚDE: Secretário: Silvan Francisco da 

Silva, Técnica: Cleide Monteiro Oliveira. SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: Secretário: José Raimundo C. dos Santos, 

Técnicas: Carmen do Socorro da S. Quadros, Siane Karla dos Santos. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: Secretário: Gustavo Espinheiro 

do N. Sá, Técnica: Brenda Costa Freitas, CHEFIA DE GABINETE: 

Paulo Henrique Ribeiro S. Junior. SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA: Secretário: Pedro Paulo dos R. Júnior, Técnico: 

Rui Alexandre C. Martins. SECRETARIA DE AGRICULTURA: 

Secretário: José Gilberto S. Medeiros, Técnico: Francisco Carlos A. de 

Souza. SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO: 

Secretária: Maria de Fatima S. Mariano, Técnico: Evandro Portela Souza. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Secretário: Adriano Sales dos S. Silva, 

Técnicos: Adélcio Correa da S. Júnior, Mateus Vinícius Porpino B. 

Moraes. FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASTANHAL: Secretária: 

Maria Elane Gadelha Costa, Técnicos: Allan Sousa da Silva, Edwin Luiz 

Palheta. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

TRÂNSITO: Secretário: Elder Ribeiro da Silva. Técnicos: Carlo 

Rafael  L. Sales, Edson Marques  da Silva. PROCURADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO: Marcelo Pereira da Silva, Luciano Cavalcante de S. 

Ferreira. GUARDA-MUNICIPAL: Ranildo Freitas. SECRETARIA DE 

ESPORTE E LAZER: Secretário: José Fernando Gomes F. Morais, 

Técnico: Rodrigo Aluísio S. Vinhote, INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO 

DE CASTANHAL: Fátima Conceição R. Takano, Gilberto de S. Afonso. 

SECRETARIA DE LICITAÇÃO: Secretária: Danielle Fonseca Silva, 

Técnica: Lady Francis A. Rodrigues. Grupo de Apoio Operacional: Flávia 

Cristina B. Sarmento – Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Paulo 

Roberto P. Rocha– Secretaria de Planejamento e Gestão; Sheile de Pontes 

Araújo – Secretaria de Planejamento e Gestão. Art.3º - Este Decreto entra 

em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 27 de julho de 

2017, revogadas as disposições em contrário. Art.4º - Publique-se, 

registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de 

setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. 

 
PORTARIA Nº 2.549/17, DE 31 DE AGOSTO 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA 

ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 114 DA LEI 

MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999,  RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) de 03 (Três) meses ao 

servidor ZOENO DO SOCORRO FERREIRA ALVES, função 

Motorista, conforme documentação comprobatória constante no 

requerimento do interessado arrolada ao Processo nº 2746/3/2017, análise 

da Coordenadoria de Recursos Humanos e Parecer Jurídico Normativo 

n°009, de 06/03/2017, no período de 30 de agosto de 2017 a 27 de 

novembro de 2017 e, retorno dia 28 de novembro de 2017, lotação 

Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, 

com efeito retroativo a 30 de agosto de 2017, revogadas as disposições 

em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 

Maximino Porpino da Silva,  31 de agosto de 2017. Pedro Coelho da 

Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo 

Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 2.550/17, DE 31 DE AGOSTO 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 114 DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) 
de 03 (Três) meses ao servidor JOSÉ PESSOA DA COSTA, função Motorista, 
conforme documentação comprobatória constante no requerimento do 
interessado arrolada ao Processo nº 3041/3/2017, análise da Coordenadoria de 
Recursos Humanos e Parecer Jurídico Normativo n°009, de 06/03/2017, no 
período de 30 de agosto de 2017 a 27 de novembro de 2017 e, retorno dia 28 de 
novembro de 2017, lotação Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º - Esta 
Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 30 de agosto de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 31 de agosto de 2017.  Pedro Coelho da 
Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.560/17, DE 04 DE SETEMBRO DE 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 EDIMAR CAVALCANTE ROCHA, função 

Motorista, lotação Secretaria Municipal de Assistência Social, referente 

viagem  ao município de São Francisco do Pará com destino a Agrovila 

de Guanabara, já realizada no(s) dia(s)  20 de agosto do corrente ano, para  

conduzir Conselheira Tutelar que acompanhou a menor E.D.A, conforme 

ofício n°1666/17, constante do Processo n°10371/8/2017. Art.2º - 

Conceder ao referido servidor (a) o valor unitário de cada diária de 

R$53,09(Cinquenta e Três Reais e Nove Centavos), na rubrica 

orçamentária 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 inviabilizar pedidos e recebimento de novas diárias, bem como 

devolução do valor integral. Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de setembro de 2017. Pedro 

Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.561/17, DE 04 DE SETEMBRO DE 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 ROSIANE COSTA CONCEIÇÃO, função 

Conselheira Tutelar, lotação Secretaria Municipal de Assistência Social, 

referente viagem  ao município de São Francisco do Pará com destino a 

Agrovila de Guanabara, já realizada no(s) dia(s)  20 de agosto do corrente 

ano, para acompanhar a menor E.D.A, vítima de abuso, conforme ofício 

n°1666/17, constante do Processo n°10371/8/2017. Art.2º - Conceder a 

referida servidor (a) o valor unitário de cada diária de R$74,14 (Setenta e 

Quatro Reais e Quatorze 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 

inviabilizar pedidos e recebimento de novas diárias, bem como devolução 

do valor integral. Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 

Maximino Porpino da Silva, 04 de setembro de 2017. Pedro Coelho da 

Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.. Gustavo 

Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração  



Castanhal-PA,  02 a 04  de setembro de 2017.          Diário Oficial              Ano XXIII                    Edição nº 541 

4 
 

 
PORTARIA Nº2.562/17, DE 04 DE SETEMBRO DE 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, função Motorista, lotação 
Secretaria Municipal de Assistência Social, referente viagem  ao município de Curuçá/PA, 
Vila de Abade , já realizada no(s) dia(s)  21 de agosto do corrente ano, para  conduzir 
Conselheira Tutelar que acompanhou crianças menores I.S.S.C, e, W.S.C, em situação de 
vulnerabilidade social, conforme ofício n°1670/17, constante do Processo n°10386/8/2017. 
Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o valor unitário de cada diária de 
R$55,69(Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove 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 inviabilizar 
pedidos e recebimento de novas diárias, bem como devolução do valor integral. Art.4° - 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de setembro 
de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.. Gustavo Espinheiro do Nascimento 
Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.563/17, DE 04 DE SETEMBRO DE 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 ROSIANE COSTA CONCEIÇÃO, função Conselheira Tutelar, lotação 
Secretaria Municipal de Assistência Social, referente viagem  ao município de Curuçá/PA, 
Vila de Abade , já realizada no(s) dia(s)  21 de agosto do corrente ano, para acompanhar 
situação que envolve crianças menores I.S.S.C, e, W.S.C junto com sua genitora,  
conforme ofício n°1670/17, constante do Processo n°10386/8/2017. Art.2º - Conceder a 
referida servidor (a) o valor unitário de cada diária de R$74,14(Setenta e Quatro Reais e 
Quatorze Centavos), na rubrica orçamentária 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 inviabilizar pedidos e recebimento de novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-
se.  Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota 
Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 
Administração 

PORTARIA Nº2.564/17, DE 04 DE SETEMBRO 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 02(duas) diária(s) 
a(o) Sr(ª)  servidor EDIMAR CAVALCANTE ROCHA, função Motorista, lotação Secretaria 
Municipal de Assistência Social, referente viagem a Capital  Belém/PA, já realizada no(s) 
dia(s)  25 e 26 de agosto do corrente ano, para  conduzir Conselheira Tutelar com o 
objetivo de acompanhar a criança  D.A.R, até o Hospital Santa Casa,  conforme ofício 
n°1695/17, constante do Processo n°10372/8/2017. Art.2º - Conceder ao referido servidor 
(a) o valor total da diária no valor de R$ 106,18 (Cento e Seis Reais e Dezoito Centavos), 
na rubrica orçamentária 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. Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, 04 de setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 
mesma data.. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração  

PORTARIA Nº2.565/17, DE 04 DE SETEMBRO DE 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 02(duas) diária(s) 
a(o) Sr(ª)  servidora LARISSE SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, função Conselheira 
Tutelar, lotação Secretaria Municipal de Assistência Social, referente viagem a Capital  
Belém/PA, já realizada no(s) dia(s)  25 e 26 de agosto do corrente ano, com o objetivo de 
acompanhar a criança  D.A.R, de 11 anos de idade, até o Hospital Santa Casa,  conforme 
ofício n°1695/17, constante do Processo n°10372/8/2017. Art.2º - Conceder ao referido 
servidor (a) o valor da diária de R$148,28 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Oito 
Centavos), na rubrica orçamentária 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. Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, 04 de setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 
mesma data.. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.566/17, DE 04 DE SETEMBRO DE 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, função Motorista, lotação 
Secretaria Municipal de Assistência Social, referente viagem  até a Delegacia do Município 
de São Domingos do Capim, já realizada no(s) dia(s)  24 de agosto do corrente ano, para  
conduzir Conselheira Tutelar para realizar ocorrência policial de situação de vulnerável da 
adolescente M.R.M, conforme ofício n°1693/17, constante do Processo n°10374/8/2017. 
Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o valor unitário de cada diária de R$ 55,69 
(Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos), na rubrica orçamentária 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. 
Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de 
setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.. Gustavo Espinheiro do 
Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.567/17, DE 04 DE SETEMBRO DE 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 LARISSE SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, função Conselheira 
Tutelar, lotação Secretaria Municipal de Assistência Social, referente viagem  até a 
Delegacia do Município de São Domingos do Capim, já realizada no(s) dia(s)  24 de agosto 
do corrente ano, para  conduzir Conselheira Tutelar para realizar ocorrência policial de 
situação de vulnerável da adolescente M.R.M, conforme ofício n°1693/17, constante do 
Processo n°10374/8/2017. Art.2º - Conceder a referida servidor (a) o valor unitário de cada 
diária de R$74,14(Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos), na rubrica orçamentária  
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  inviabilizar 
pedidos e recebimento de novas diárias, bem como devolução do valor integral.  Art.4° - 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.  Palácio Maximino Porpino da Silva, 04 de setembro 
de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.. Gustavo Espinheiro do Nascimento 
Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.570/17, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  ATRIBUIÇÕES. 
Considerando, o  recebimento do Ofício ERCAST/011/2017-EMATER-PA-EMPRESA DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ, datado de 
14/07/2017; Resolve: Art. 1º - Ceder,  a servidora SIMONE GONÇALVES DA SILVA,  
função Servente, lotação Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário,  
para EMATER Regional Castanhal, com ônus e encargos para o órgão cedente. Art. 2º - 
Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de julho de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 04 de setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração  

PORTARIA Nº2.573/17, DE 04 DE SETEMBRO 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas atribuições que lhe 

confere o Artigo 161 Inciso II da Lei n°003/99, de 04 de fevereiro de 1999; 
RESOLVE:  Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por Cento), de Gratificação de 

Dedicação Exclusiva, ao servidor LUIZ GONZAGA TEOFILO DE MELO, 
função Braçal, lotação Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.  Art. 2º - Esta 

Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de setembro de 2017, revogadas 

as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, 04 de setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, 

Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.576/17, DE 04 DE SETEMBRO 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE:  Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer a servidora CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA, função 

Braçal, para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sem prejuízo de suas 
funções. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de 

setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.  Art. 3º - Publique-se, 

registre-se e cumpra-se. Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 04 de 
setembro de 2017.    Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 

Administração 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2017, VINCULADA AO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 059/2017 

Às nove horas do dia 24 de agosto 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 059/2017, Processo de nº 
2017/7/8709 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 059/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, 
tendo por objeto para o SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 
CHINCHO, COM MOTORISTA, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito/Fundo 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 SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CHINCHO, COM MOTORISTA, para a atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito/Fundo 
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 
nº059/2017. 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 059/2017. 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:  
a prestação do serviço dar-se-á durante a vigência desta Ata, devendo esta 
disponível 24(vinte quatro) horas semanais conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transporte/SEMUTRAN, situada na Rua Senador 
Antônio lemos nº 1023, Centro, Castanhal-Pará. 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 pelo FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRANSITO - SEMUTRAN, 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 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: a)advertência; b)multa de mora de 0,3% (três décimos 
por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente 
sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação de entrega do 
bem/serviço encaminhada pela Administração; c)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; d)suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a cinco 
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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; e)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 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. R. G. S. DE MENEZES – ME, 
Representante Legal: Roberto Glaydson Sá de Menezes, CNPJ: 
19.970.959/0001-88 

EMPRESA:  R. G. S. DE MENEZES – ME 
ENDEREÇO: Professora  Lola nº 11 Bairro -Almir Gabriel – S.Francisco do Pará 
CNPJ: 19.970.959/0001-88 
EMAIL: cianecamargo@hotmail.com 
FONE: (91) 9892-2808 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DO MATERIAL E SERVIÇO 
CONTRATADO 

QTDE 
UNID
ADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL 
MÉDIO 

1 
Contratação de caminhao 

Guincho para remoção de vinte 
e quatro veiculos 

12 MÊS R$  8.890,00 
R$  

106.680,00 
 

VALOR GLOBAL  R$ 106.680,00  

R. G. S. DE MENEZES – ME 
Representante Legal: Roberto Galydson Sá de Menezes 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 059/2017 

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 059/2017-PMC, destinado à contratação de empresa 

especializada para SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO GUINCHO, 
COM MOTORISTA, destinado a atender as necessidades da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO/FUNDO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E TRÂNSITO deste Município de Castanhal/Pará, por um período 
de 12(doze) meses, resolve HOMOLOGAR a Licitante: O ltem 01 a empresa R. G. 

S. DE MENEZES – ME. 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), 24 de agosto de 2017.. ELDER RIBEIRO 

DA SILVA, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 

CONTRATO Nº 192/2017/FMT 
PROCESSO DE Nº 2017/7/8709 

Contrato para a prestação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO 
GUINCHO, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO/FUNDO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO/SEMUTRAN e a empresa R. G. S 
DE MENEZES, vinculado ao processo Pregão Presencial SRP Nº 059/2017. Pelo 
presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO/FUNDO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, doravante denominado 
SEMUTRAN, com Sede Administrativa na Av. Senador Antônio Lemos, 1012 - 
Centro, no Município de Castanhal – Pará, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
15.527.565/0001-07, representada neste ato por meio do seu representante 
legal, o Secretário de Transporte e Trânsito, Sr. ELDER RIBEIRO DA SILVA, 
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 16.226 SEGUP-PA, 
inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 373.795.422-49, 
residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e do 
outro lado como CONTRATADA a empresa R. G. S. DE MENEZES, inscrita no 
CNPJ/MF Nº 19.970.959/0001-88, com sede estabelecida à Rua Professor Lola, 
11 Almir Gabriel, Município de São Francisco do Pará, representada pelo Sr. 
ROBERTO GLAYDSON SÁ DE MENEZES, brasileiro, solteiro, empresário, 
portado da RG Nº 2656670 SSP/PA e do CNPJ-MF nº 601788502, doravante 
denominado CONTRATADA, tem entre si, justos e contratados, e mediante as 
cláusulas e condições seguintes: PREGÃO PRESENCIAL com sistema de 
Registros de Preços, em regime de menor por item, demais normas 
regulamentares, a contratação nos termos e cláusulas abaixo descritas e 
respectivos anexos: TÍTULO I – DO OBJETO CONTRATUAL - CLÁUSULA 
PRIMEIRA: Constitui objeto deste instrumento a Contratação de pessoa jurídica 
para SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO GUINCHO, COM 
MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE/FUNDO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ, 
durante o Período de 12 (doze) meses, onde a empresa contratada deverá 
fornecer o motorista para a execução dos serviços, descritos no Termo de 
Referência do Edital do Pregão n°059/ 2017, nas quantidades e especificações lá 
definidas. TÍTULO II – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DO PRAZO - 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO- A CONTRATADA 
executará para a CONTRATANTE, sob empreitada por item. Parágrafo Primeiro - 
O para início de execução do serviço não poderá ser superior a 5 (dias) úteis, a 
contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato. Parágrafo Segundo - Na 
hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa motivar o atraso 
na execução do serviço determinado neste Instrumento, deve a contratada 
submeter os fatos, por escrito à CONTRATANTTE , com as justificativas 
alegadas, acostada da comprovação devida, para análise e decisão, desde que 
esteja dentro do prazo estabelecida para a execução do objeto. Parágrafo 
Terceiro- O prazo de início, para execução dos serviços poderá ser prorrogado, 
desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela administração nos 
termos do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DAS CONDIÇÕES DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços ora contratados obedecem ao 
Termo de Referência o qual é parte integrante do Edital do Pregão Presencial nº 
059/2017, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os serviços que não 
estiverem de acordo com o referido Termo, sem que caiba à CONTRATADA 
direito a qualquer reclamação ou indenização.  CLÁUSULA QUARTA: DA 
CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS- A CONTRATANTE só aceitará os 
serviços que estiverem em acordo com o Termo de Referência e as 
especificações, depois de considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização, não apresentarem condições de 
aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à CONTRATADA todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas decorrentes de 
eventuais reparos necessários. Parágrafo Único - O representante da 
CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à 
celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de 
pleno direito. CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
Compete a CONTRATADA: 5.1 Os empregados da prestadora de serviço não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira 
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas 
aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente 
de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer modalidade de 
responsabilidade. 5.2 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as 
exigências da legislação Tributária, Fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e 
encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 5.3 A 
CONTRATADA deverá disponibilizar um motorista 24 (vinte e quatro horas) por 
dia, incluindo sábado, domingo e feriados. 5.4 A CONTRATADA terá que 
disponibilizar um telefone convencional para atender as chamadas de 
ocorrências. 5.5 O veículo LICITADO deverá ser entregue em perfeitas 
condições de funcionamento e uso, com documentação atualizada, licenciado no 
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Estado do Pará, sem franquia mensal de quilometragem. 5.6 A Contratada 
responsabilizar-se-á por realizar a imediata e tempestiva Manutenção Preventiva 
e Corretiva do veículo disponibilizado, mantendo o mesmo em perfeito estado 
para a prestação dos serviços contratados.  5.7 O veículo permanecerá à 
disposição da contratante 24 (vinte quatro) horas por dia com motorista. 5.8 A 
CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e 
pessoais ocasionados a terceiros durante as prestações de serviços. 5.9 A 
CONTRATADA se responsabilizara por qualquer variação com os veículos 
aprendidos, que condis com o CHEQUE LIST. 5.10 A CONTRATADA se 
encarrega de arcar com as despesas com o custo de combustível durante a 
prestação do serviço. 5.11 Todos os itens citados neste termo de referencia 
deveram ser incluso no valor mensal fechado com a CONTRATADA. 5.12 A 
CONTRATADA devera contratar funcionários capacitados a atender as 
necessidades descrição neste termo de referencia. CLÁUSULA SEXTA – DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Compete a CONTRATANTE: 7.1 Efetuar 
os pagamentos devidos à contratada. 7.2 Receber o produto objeto do contrato, 
nos termos, prazos, condições e Especificações estabelecidas nesse 
instrumento. 7.3 Designar servidor responsável para fiscalização e 
acompanhamento do contrato. 7.4 Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio 
da fiscalização, o fornecimento de veículos que estejam em desacordo com o 
firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar 
insuficientes ou inadequados. 7.5 Aplicar à contratada as penalidades depois de 
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa. 7.6 
Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e 
demais condições necessárias à execução do contrato. 7.7 Notificar a vencedora, 
por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 7.8 A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do 
Setor Competente a ser indicado pela contratante. TÍTULO III- DAS CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTOS - CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E FORMA DE 
PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal, 
relativo ao serviço, estabelecido na proposta comercial consolidada de R$ 
8.890,00 para o período de 12 (doze) meses. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preço 
cotado inclui todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas, 
materiais para execução do presente Contrato. A CONTRATADA responsabilizar-
se-á, inteiramente, por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, 
frete, decorrentes ou relacionadas com o fornecimento ora contratado e 
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto contratado. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Em caso de irregularidade(s) na execução pactuada e/ou na 
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) 
correspondente(s) regularização(ões). PARÁGRAFO TERCEIRO: Se o término 
do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o 
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. PARÁGRAFO 
QUARTO: Se, por qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATANTE, for 
paralisado o fornecimento pactuado, o período correspondente não gerará 
obrigação de pagamento. PARÁGRAFO QUINTO - As notas fiscais/faturas que 
apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata a cláusula sétima, deste contrato, 
começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem 
incorreções. PARÁGRAFO SEXTO- A descriminação dos valores dos 
produtos/serviços deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura apresentada para 
efeito de pagamento. PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento dos produtos 
fornecidos/serviços será efetuado pelo FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
E TRÂNSITO, mediante a apresentação pela CONTRATADA de prova da 
situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Débito Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de Débito 
estaduais, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débito Municipais, 
bem como FGTS e CNDT.  PARÁGRAFO OITAVO- A Contratante fica autorizada 
a reter o pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a 
Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS 
referente aos empregados e empregador, incidentes sobre o mês anterior. 
PARÁGRAFO NONO- A recusa da Contratada em recolher os encargos acima 
citados autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos 
valores devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. nos artigos 77, 78, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93. PARÁGRAFO 
DÉCIMO - A Contratante fica autorizada a reter o pagamento referente aos 
produtos fornecidos/serviços até que a Contratada realize a entrega integral do 
produto, ou execute integralmente os serviços prestados. TÍTULO IV – DA 
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL CLÁUSULA OITAVA: DA 
VIGÊNCIA - O Contrato a ser firmado terá vigência até 12 (meses), contados de 
sua Publicação em Diário Oficial.  PARAGRAFO ÚNICO- o contrato poderá ser 
prorrogado, por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde 

que haja autorização formal da autoridade competente, observados seguintes 
requisitos: a) Que os serviços tenham sido prestados regularmente; b) Que a 
administração mantenha interesse na realização dos serviços; c) Que o valor do 
contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; d) Que a 
contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação; d.1) A 
prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante termo aditivo. TÍTULO V 
– DA RESPONSABILIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA 
CONTRATADA - CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA - será totalmente 
responsável por todos os tributos fiscais e para fiscais, exigidos pelos governos 
federal, estadual e municipal, bem como por agências governamentais 
autônomas e associações de classe, que incidam ou venham a incidir sobre o 
presente instrumento ou sua execução, inclusive multas e outros ônus. 
CLÁUSULA DÉCIMA: A relação das partes é de independência contratual, não 
havendo vínculo empregatício entre as mesmas, não se responsabilizando a 
CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela CONTRATADA. Nenhuma 
disposição deste instrumento autoriza, nem a CONTRATADA tem direito nem 
poderes e nem deverá comprometer ou vincular a CONTRATANTE a qualquer 
acordo, contrato ou reconhecimento, nem induzir, renunciar ou transigir 
quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, ainda, assumir quaisquer 
obrigações em nome da CONTRATANTE, a qual não se responsabilizará por 
quaisquer reclamações de lucros cessantes ou danos pleiteados por terceiros em 
decorrência ou relacionados com a celebração, execução ou rescisão deste 
instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Eventuais funcionários, 
consultores ou prestadores de serviços utilizados para o cumprimento das 
obrigações inerentes a CONTRATADA serão de exclusiva competência e 
responsabilidade desta, não possuindo com a CONTRATANTE quaisquer 
vínculos trabalhistas ou previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A 
CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de quaisquer ações judiciais, 
inclusive de ordem trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes da 
execução deste contrato. Caso a CONTRATANTE venha a ser demandada, a 
CONTRATADA se obriga, irrevogável e irretratavelmente, a assumir o respectivo 
polo passivo da correlata ação, respondendo integralmente pelos efeitos 
pecuniários e/ou obrigações da decisão judicial que vier a ser proferida, sem 
direito a pleitear reembolso ou indenização, a que título for perante a 
CONTRATANTE. TÍTULO VI– DA RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA: A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão administrativa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 
8.666/93, com a redação dada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 
São motivos para rescisão do presente Contrato: 1)  O não cumprimento de 
cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 2) O cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especificações e prazos; 3) A lentidão do seu 
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da prestação dos serviços, nos prazos estipulados; 4)  O atraso 
injustificado da prestação do serviço; 5) A subcontratação total ou parcial do 
objeto contratado, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no Edital e neste Contrato; 6)  O desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 7)  O cometimento reiterado de faltas na sua 
execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 8)  A 
existência de pedido ou deferimento de recuperação judicial ou extrajudicial em 
tramitação, bem como a decretação de falência; 9)  A dissolução da sociedade 
ou o falecimento do contratado; 10)  A alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; 
11)  Razões de interesse público,  de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a 
que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato; 12) A suspensão de sua execução, por ordem escrita 
da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 13) O atraso superior 
a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 14) A 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 15)  O Descumprimento do disposto no 
Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
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cabíveis. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Obriga-se a CONTRATADA, se der causa à 
rescisão, a responder judicialmente pelas perdas e danos decorrentes de seu 
ato. PARÁGRAFO SEGUNDO- Também considerar-se-á rescindido este 
instrumento contratual pela ocorrência dos seguintes casos: a) Paralisação total 
ou parcial do fornecimento dos produtos/ serviços por mais de 5(cinco) dias 
consecutivos, pela CONTRATADA, sem as justificativas estarem devidamente 
aceitas pela CONTRATANTE, na forma deste Contrato; b) A transferência, 
cessão do Contrato ou subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a 
expressa anuência da CONTRATANTE. TÍTULO VII – DA RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- A reserva de recursos 
orçamentários foi feita utilizando os seguintes elementos de despesas: 18.18 – 
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. 26.122.0025.2.118 – 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito; 3.3.90.39.00 
– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 010000 – Recursos Ordinários. 
TÍTULO VIII – DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO - CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA - A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita de 
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, o Termo de 
Referência, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as 
disposições do Contrato.  PARÁGRAFO PRIMEIRO. Fica reservado à 
FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, durante a execução dos 
serviços, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no 
Edital, no Termo de Referência, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas 
da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, 
se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus 
complementos, ouvida a autoridade do órgão. PARAGRAFO SEGUNDO. 
Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: a) Manifestar-se acerca da 
qualidade dos serviços efetuados pela CONTRATADA, emitindo pareces técnicos 
sobre os mesmos, bem como Aprovar ou Reprovar, total ou parcialmente, os 
produtos (relatórios) elaborados; c) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe 
sejam apresentadas pela CONTRATADA; d) Expedir, por escrito, as 
determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;  e) Autorizar as 
providências necessárias junto a terceiros; f) Transmitir, por escrito, as instruções 
e as modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feita, 
bem como alterações de prazos e de cronogramas; g) Dar a CONTRATANTE 
imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
contratada ou mesmo à rescisão do Contrato; h) Relatar oportunamente a 
CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros. i) Pronunciar-se sobre a 
veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;  j) Registrar o 
andamento dos serviços, tendo em vista os detalhes executivos, o Termo de 
Referência, os prazos e cronogramas;  l) Fazer observações cabíveis, 
decorrentes dos registros da contratada no referido Diário;  m) Dar solução às 
consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;  n) Registrar as 
restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;  o) Determinar as 
providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 
especificações;  PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATANTE indica o Sr. 
EDSON MARQUES DA SILVA, matrícula nº 560510, nomeado pela Portaria nº 
81/2017, como seu representante responsável pela orientação e fiscalização do 
objeto deste contrato. TÍTULO IX – DAS PENALIDADES - CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA- Se a CONTRATADA descumprir o objeto contratual, no todo ou em 
parte, bem como se ocorrer atraso injustificado na sua execução, a 
Administração, a seu critério, e observadas às exigências legais, reserva-se o 
direito de aplicar as penalidades previstas na legislação vigente, sem prejuízo da 
rescisão contratual, aplicando, conforme o caso, as seguintes penas: a) 
advertência; b) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 
atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem encaminhada pela 
Administração; c) multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre 
o valor do fornecimento, quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; d) 
suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; e) 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item 
anterior, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que publicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada. Parágrafo Primeiro. O valor da multa poderá, após 
imposição, ser descontado de pagamentos eventualmente devidos à 
CONTRATADA, podendo, ainda, não havendo crédito a ser cobrado, 
amigavelmente, após regular notificação, ou judicialmente, na forma da lei, a 

critério da contratante. Parágrafo Segundo.  As sanções são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a outra. Parágrafo Terceiro. As multas não têm 
caráter compensatório e, por consequência, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. Parágrafo Quarto.  As 
multas serão corrigidas monetariamente pela variação de índice oficial, até a data 
de seu recolhimento. Parágrafo Quinto. A aplicação das sanções será precedida 
de procedimento em que se garantirá ampla defesa à CONTRATADA, cabendo, 
ainda, o direito à interposição de recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. TÍTULO X – DA 
GARANTIA CONTRATUAL. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DO 
CONTRATO - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação 
resultante desta licitação. TÍTULO XI- DISPOSIÇÕES GERAIS. CLÁUSULA 
DÉCIMA OITAVA: Todos os aditivos e alterações a este instrumento deverão ser 
mutuamente acordados, por escrito e assinados pelos representantes legais 
devidamente nomeados ou eleitos. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O presente 
contrato sujeita-se à alteração unilateral, ou por acordo entre as partes, nas 
hipóteses previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 
alteradas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.  CLÁUSULA VIGÉSIMA: A 
CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços, até 25% 
(vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 
e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A abstenção pelas partes 
contratantes de qualquer direito ou faculdade que lhe assistam pelo presente 
instrumento, não implicará novação ou renúncia dos direitos ou faculdades nele 
previstos, que poderão ser exercidos a qualquer momento. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA: Todas as decisões resultantes de reuniões realizadas 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser reduzidas a termo 
expresso (ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). TÍTULO XII– DO 
FORO - CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As partes, de comum acordo, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, elegem o Foro da 
Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. E, por acharem justas e acordadas, as partes 
assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais. Castanhal(PA), 24  
de agosto de 2017. FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, Elder 
Ribeiro da Silva, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, CONTRATANTE; 
R. G. S. DE MENEZES, Roberto Glaydson Sá de Menezes. 
Proprietário/Procurador, CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1ª   CPF nº       2ª   
CPF nº        

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2017 
PROCESSO DE DISPENSA 003/2017 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal - Fundo Municipal de 

Saúde. Contratada: IKUO   HONDA JUNIOR, CPF: 516.915.742-87. 

Objeto: Locação de imóvel, para atender aos interesses da Secretaria 

Municipal de Saúde, para funcionamento do  Centro de Atenção 

Psicossocial-CAPS, localizado a Rua Senador Antonio Lemos, 1513, 

Bairro: Centro, CEP.: 68.740-001, Castanhal-Pará. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 
Dispensa de Licitação nº 003/2017. Objeto: Locação de imóvel. 

Fundamento legal: Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: 

Atender aos interesses da Secretaria Municipal de Saúde para o 

funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Contratado: 

Ikuo Honda Junior. CPF: 516.915.742-87. Ratificação em: 01/09/2017. 

Valor Total: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 

Silvan Francisco da Silva. Secretário Municipal de Saúde 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Dispensa de Licitação, 

decorrente do processo nº 003/2017, cujo objeto consiste na locação de 

imóvel de propriedade do Sr. IKUO HONDA JUNIOR, cujo valor 

contratual total é de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), nos termos 

do art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 

constante deste processo. Castanhal (Pa), 01 de setembro de 2017. 

SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

 


